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Sessió 14 de la CEC

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

i set minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat del secretari, Jordi Munell i 

Garcia. Assisteixen la Mesa les lletrades Esther Andreu i Fornós i Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Antonio Espinosa Cerrato, Maialen Fernández Cabezas, 

Martí Pachamé Barrera, Jorge Soler González i Laura Vílchez Sánchez, pel G. P. de Ciuta-

dans; Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué, Josep Puig i Boix i Fer-

ran Roquer i Padrosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antoni Castellà i Clavé, Ferran Civit i 

Martí, Gemma Espigares Tribó i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Assumpta Escarp 

Gibert, Rosa Maria Ibarra Ollé i Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Vidal Aragonés Chichar-

ro, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Santi Rodríguez i Serra, 

pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió el director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, 

Pere Palacín i Ferré, i el president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, Joan 

Elias Garcia.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al programa Campus 

Científics d’Estiu (tram. 250-00767/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de 

la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 43; es-

menes: BOPC 360, 30).

2. Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge de l’anglès a la 

universitat (tram. 250-00782/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la pro-

posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 65; esmenes: 

BOPC 360, 31).

3. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre les oportunitats i 

els riscos del comerç electrònic (tram. 251-00003/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 

consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés electoral 

amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades per 

la presidència de la Cambra (tram. 354-00149/12). Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parla-

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

5. Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta 

de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti la memòria 

del curs i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya (tram. 356-

00453/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Teresa Palla-

rès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Antoni Castellà i Clavé, del Grup 

Parlamentari Republicà, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 

Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 

Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 

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

6. Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 

d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les declaracions en què manifestava la intenció 

de llevar als municipis la gestió d’una part de la taxa turística (tram. 356-00508/12). Rafel 

Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Joan Elias, president de l’Associació Catalana d’Uni-

versitats Públiques, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre les 

universitats públiques (tram. 356-00509/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, Teresa Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Ca-

talunya, Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Republicà, Alícia Romero Llano, 

del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup 
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Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, 

del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença. 

8. Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat  Minera 

davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar del seguiment de les instal·laci-

ons de transport i distribució d’energia elèctrica (tram. 357-00460/12). Comissió d’Empresa 

i Coneixement. Compareixença.

El president

Bé, bona tarda a tothom. Si us sembla bé, comencem la sessió de la Comissió 
d’Empresa i Coneixement.

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al 
programa Campus Científics d’Estiu

250-00767/12

Comencem pel primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució so·
bre la inclusió d’universitats catalanes al programa Campus Científics d’Estiu, que 
presenta el Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, president. Diputats, diputades, bé, aquesta proposta de resolució va sor·
tir, en certa manera, arran de que estava buscant personalment campus científics 
o campus per a la meva filla i vaig trobar aquestes convocatòries, i em va semblar 
força interessant. Força interessant perquè, doncs, en certa manera, són uns campus 
que s’organitzen a tot Espanya a tots els campus universitaris, o a la gran majoria de 
campus científics de tot Espanya, i intenten buscar l’excel·lència arreu, no?

De fet, hi han unes 1.560 places, pel que es va veure, i hi han tretze campus 
d’excel·lència per tot arreu. I la idea és, doncs, bé, impulsar i que hi hagin, en certa 
manera, vocacions científiques, no?, que després es puguin implantar en el que són 
carreres científiques –després, a la maduresa dels estudiants. Vaig veure que hi ha·
vien forces campus, i em va sobtar una miqueta que els nostres campus, els campus 
de Catalunya, no hi fossin. Llavors, arran d’això, en certa manera va sortir la moti·
vació d’aquesta PR.

De fet, el que voldríem demanar en aquesta PR són tres punts, no?, tres línies 
d’actuació. La primera seria que, mitjançant aquests campus, el que en principi es vol 
o es pretén és buscar excel·lència, no?, atraure talent als nostres campus, a les nostres 
universitats. Al final es desenvolupen tota una sèrie d’activitats científiques, i inclús, 
doncs, bé, hi han alguns d’aquests alumnes seleccionats que poden anar al CERN, a 
Suïssa, vull dir que, bé, tenen bastant de prestigi i, en certa manera, busquen l’excel·
lència entre els nostres alumnes. De fet, quan vaig veure les notes de tall..., la veritat 
és que hi han moltíssimes notes en els nivells altíssims, de deus i nous, amb la qual 
cosa el nivell que es pretén, evidentment, està ben assegurat.

I en aquest sentit, doncs, bé, la idea és que alumnes d’arreu d’Espanya puguin 
conèixer els nostres campus, no? Potser és una miqueta utòpic, però també és una 
miqueta en línia de la idea de que els alumnes busquessin els millors campus per 
poder desenvolupar la seva activitat universitària i que, en certa manera, entressin 
en competència entre ells i que els campus aconseguissin atraure els millors cervells 
que es puguin donar, amb la idea que tot això afavoreix el creixement i afavoreix 
el coneixement i impulsa l’activitat econòmica, l’activitat social i moltes altres més 
coses, que crec que són, totes elles, positives.
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També hi ha un altre element, eh?, que també volíem posar al damunt de la taula, 
que és el desenvolupament d’unes eines que en el futur o en el present més immediat 
seran molt necessàries, que són totes les assignatures que estan al voltant de l’edu·
cació STEAM, no? –science, technology, engineering, art and mathematics–, i tot el 
que aquestes assignatures o aquestes matèries poden donar com a desenvolupament 
tecnològic en els campus en els que s’estan desenvolupant. Amb la qual cosa, doncs, 
bé, teníem tota una sèrie d’elements sinèrgics, i pensàvem que tot això podria ser 
aprofitat pels nostres campus de la mateixa manera.

La veritat és que els nostres campus hi han estat alguna vegada. El 2016 sí que 
van ser·hi, hi van ser el campus de Barcelona Knowledge i el campus de Catalunya 
Sud, però el 2017 no va ser seleccionada cap de les nostres universitats, i el 2018 no 
s’hi ha presentat ningú. Bé, també vaig recollir informació i es veu que, en principi, 
no hi ha una motivació extraordinària en participar·hi, i el fet era veure si podíem 
fer alguna cosa perquè hi participéssim d’una forma més activa.

Addicionalment, doncs, bé, aquí hi hauria un interès en que en aquestes tecno·
logies..., en aquestes carreres STEAM també es constata una poca presència de gè·
nere femení, no?, de les dones. Llavors, bé, en certa manera, també demanàvem al 
Govern que promogués campanyes informatives per tal de que s’equilibressin, en 
aquest cas, els gèneres dins d’aquestes carreres tecnològiques i més de cara a punts 
de vista com..., ciència, tecnologia, enginyeria i totes aquestes.

I, a més, tenim un altre tercer punt en el qual desenvolupar aquestes propostes, 
i és el d’intercanviar coneixement: aquests són uns dies en els que hi ha una sèrie 
d’alumnes de diferents regions i nacionalitats i poden conviure entre ells, i afavorim 
el coneixement i la convivència, que creiem sempre una cosa molt positiva.

Ja està. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. Ara, per defensar les esmenes presentades, té 
la paraula el senyor Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Com els diputats veuran, l’esmena presentada no entra en 
el fons de la proposta, sinó en el mecanisme de la proposta. És a dir, la proposta que 
fa la resolució, com el diputat ha exposat, és un dels programes..., com hi ha molts 
programes, eh?, i, per tant, el que sí que nosaltres esmenàvem és, diguem·ne, que 
la decisió ha de ser de les universitats. I agraïm al proposant, doncs, que arribem a 
l’acord de l’esmena, senzillament perquè no és un canvi de posició, és senzillament 
com s’articula el sistema normalment, el nostre sistema d’universitats i recerca, di·
guem·ne.

El fet de poder obrir el debat sobre atracció de talent o internacionalització..., 
probablement tots convindrem que, de fet, aquest és precisament el fet diferencial 
del nostre sistema, i els resultats..., i no de tant temps, i quan dic «tant temps» vull 
dir els últims vint anys –vint anys en un sistema no són molts, eh?–, però els últims 
vint anys sí que hi ha una orientació de tot el sistema de recerca universitari català 
en termes d’internacionalització i atracció de talent, que, al final, és el mecanisme 
que té el nostre sistema per captar fons de fora del mateix finançament basal.

Sobre la proposta que es fa, de traslladar a les universitats..., només recordar que 
seran les universitats qui ho decideixin, en funció de que el programa sigui més in·
teressant o no, perquè elles mateixes... És a dir, només per posar·ne alguns exem·
ples, eh?, i ho dic per si hi ha interès, i ara ho dic amicalment, perquè el diputat ha 
fet la referència a la seva filla, eh?, crec que he entès. És a dir, hi han programes, 
com «Bojos per la ciència», que són programes precisament destinats a estudiants 
de batxillerat, però no en campus universitaris, sinó durant tot l’any. El resultat ha 
estat molt molt interessant. És a dir, això són nanos de batxillerat que cada dissabte 



DSPC-C 318
18 de juliol de 2019

Sessió 14 de la CEC  6

el passen de dalt a baix en un dels centres de recerca de Catalunya, i, per tant, in·
centives vocacions molt abans, eh?

Des de la incentivació dels serveis cientificotècnics hi ha un programa com 
Enginycat, que el coneixen els diputats, que deu tindre deu anys ja, i que orienta en  
dos sentits: en les carreres cientificotècniques i, especialment, en la motivació,  
en aquest cas, de que no hi hagi aquesta distància entre homes i dones en carreres 
cientificotècniques. I, després..., a part dels programes propis de cada una de les 
universitats.

Per tant, tenim el sistema orientat en aquest sentit, i donarem suport perquè el 
Parlament traslladi l’interès respecte a aquest àmbit. Crec que és interessant.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, per defensar també l’esmena presentada, té 
la paraula, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades i diputats..., adherir·nos a l’esperit de la proposta 
de resolució. Ens sembla encertat, posar el focus en aquest tipus d’activitat, i ens 
sembla que ha estat molt ben justificat i ben complementat per l’aportació del diputat 
Antoni Castellà, obrir una mica el diafragma.

A mi només m’agradaria afegir que les transicions entre etapes educatives diuen 
els estudis internacionals que són cabdals per fer possible l’èxit educatiu, i una tran·
sició fonamental també és la de la secundària cap a la universitat. Per tant, atansar 
aquests dos mons treballant un tema essencial com és el de la ciència em sembla que 
és matar dos pardals d’un tret, si em permeten l’expressió, i, per tant, considero que és 
una bona iniciativa i que ajudarà a tenir aquesta visió de conjunt, perquè l’aposta pel 
talent no s’acaba al final d’una etapa o a l’inici de l’altra, sinó que és un recorregut llarg 
que hem d’intentar incardinar correctament.

Gràcies, doncs, al diputat Martí Pachamé per la bona disposició a acceptar l’es·
mena.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara, per posicionar·se sobre la proposta, té la pa·
raula la senyora Romero, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Alícia Romero Llano

Hola. Gràcies, president. Bona tarda. Bé, nosaltres no ens allargarem, perquè 
avui tenim una sessió molt llarga i justament parlarem d’universitats amb els rectors 
de les universitats públiques. Estem a favor, doncs, d’aquesta proposta de resolució 
i la votarem afirmativament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, per posicionar·se per part del Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Jo en aquesta sí que comentaré un parell o tres de coses. Seré 
més breu a la següent per no allargar molt la sessió, però volia plantejar tres ele·
ments.

El primer és la reflexió que obren les esmenes sobre l’autonomia universitària. 
És a dir, jo comparteixo el fons de la moció sobre la necessitat tant de generar voca·
cions en l’àmbit científic que siguin igualitàries com de poder accedir també a certs 
projectes d’excel·lència que es fan fora del sistema educatiu, però crec que també 
és una decisió, pels problemes de gestió que comportarà, pel treball necessari per 
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adequar aquests projectes a les necessitats i a les oportunitats dels estudiants, que 
hi hagi una implicació directa de les universitats, que hi hagi una voluntat de les 
universitats de realitzar aquests cursos. I, per tant, i a banda del necessari respecte 
a l’autonomia universitària, crec que a aquest Parlament li pertoca, bé, doncs, in·
tentar generar dinàmiques que impliquin les universitats en aquests espais, més que 
imposar o exigir.

La segona és que jo crec que les vocacions científiques i la igualtat de gènere 
en la vocació científica..., no és només un problema de generar·les a quart d’ESO i 
a batxillerat, sinó que ha de ser necessàriament un replantejament del sistema edu·
catiu, de saber generar també referents femenins que han sigut molt importants en 
l’àmbit de la ciència i la tecnologia, de saber replantejar certs plans d’estudis i de 
saber replantejar la creació de dinàmiques pedagògiques que generin també atrac·
ció igualitària per als diferents camps de coneixement. Penso el mateix del tant co·
neixement científic com de l’àmbit de cures, que està elevadament feminitzat en els 
diferents sistemes educatius i que es transmet, també, al món del treball.

I, després, sobre l’excel·lència en aquests projectes... És difícil que anar a veure 
el Gran Col·lisionador d’Hadrons al CERN, a Suïssa, no generi certa vocació per la 
física teòrica. Però crec que si l’accés a aquests projectes es basa únicament en l’ex·
cel·lència acadèmica, primer, ho limitem molt, i, després, també hem d’assumir que 
l’excel·lència acadèmica ni tan sols és un factor significatiu a l’hora de desenvolupar 
certes carreres. Hi ha molts físics teòrics que no han tingut en l’institut, diguem·ne, 
un resultat excel·lent, i també se’ls estaria privant de vocacions. I crec que hem de 
saber construir aquestes vocacions més enllà dels resultats acadèmics de cada estu·
diant, i poder·les fer precisament vocacions i no oportunitats d’excel·lència puntuals.

Però, més enllà d’aquestes tres reflexions, compartim el fons de la proposta de 
resolució, i, per tant, hi votarem favorablement.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, per posicionar·se sobre les esmenes, té la pa·
raula el senyor Pachamé, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Martí Pachamé Barrera

Sí. Nosaltres acceptarem les esmenes proposades. I, en principi, agrair la bona 
disposició i la bona disposició per part dels dos grups que les han presentades,  
i agrair·los les aportacions que han realitzat en la sessió d’avui.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé.
I ara passaríem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Doncs queda aprovada per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge de 
l’anglès a la universitat

250-00782/12

Passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
desenvolupament de l’aprenentatge de l’anglès a la universitat, presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Soler.

Jorge Soler González

Moltes gràcies, senyor president. Diputades, diputats, bona tarda a tothom. 
Aquesta proposta, doncs, va relacionada novament amb l’aprenentatge de l’anglès, 
amb el seu nivell, a les universitats. I justament ho fem perquè, bé, com recorden 
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vostès, un dels principis..., crec que va ser la primera proposta obligada que va en·
trar amb caràcter urgent al Ple del Parlament..., va ser justament la moratòria del 
B2 a instàncies dels rectors, perquè els nostres alumnes dels graus universitaris no 
tenien aquest nivell per poder graduar·se amb els requeriments que a Catalunya ens 
havíem imposat.

Com saben vostès, el diputat que us parla això ho va comentar a la conselle·
ra Chacón –segons el que tinc aquí, el març d’aquest any, el març del 19– buscant 
aquests punts de millora que és indubtable que cal fer si el que volem aconseguir és 
que tots els nostres graduats tinguin el nivell que Catalunya, en aquest Parlament, 
doncs, es va fixar, que era tenir el B2 d’anglès. I, textualment, la consellera va afir·
mar que el 33 per cent dels estudiants de tercer curs de grau tenien un nivell B2 i 
superior. Fent una fàcil resta..., vol dir que el 66 per cent no el tenia, motiu pel qual 
és evident, i de forma irrefutable..., que és el que ens va portar a que els rectors ens 
demanessin aquesta moratòria, perquè era evident que aquest 66 per cent dels alum·
nes, tan bon punt haguessin acabat el grau, no tenien el nivell assolit necessari.

I, a més a més, la consellera en aquesta cambra –si no ho recordo malament– va 
afirmar que ella no tenia disponibles les dades del curs següent. Com saben..., crec 
que alguns de vostès moltes vegades m’han sentit dir que per a Ciutadans una de les 
prioritats és tenir les bases de dades transparents, és a dir, que tothom en qualsevol 
moment pugui consultar situacions com aquesta... Doncs aquest és el sentit inicial 
de la moció. Evidentment, el sentit final és aconseguir que els nostres alumnes a les 
universitats tinguin el nivell suficient d’anglès, però en aquest moment el que volem 
és aplicar mesures de transparència.

I, per tant, aquestes mesures de transparència, així, esbossades fàcilment..., se·
rien, doncs, publicar·les de forma anual; per tant, que ho puguem saber..., no pregun·
tant·l’hi a la consellera, com és el cas, quan ella ve a comparèixer i Ciutadans, en 
aquest cas, l’hi pregunta, sinó que qualsevol ciutadà a Catalunya pugui saber quants 
alumnes tenen el nivell B2, quants tenen el C1, quants tenen el C2, per gènere, per 
territori, per cada grau..., de forma que fer plans de millora sigui molt més fàcil que 
com ho tenim ara.

I, evidentment, l’objectiu, a banda d’aconseguir que aquests alumnes tinguin 
el millor nivell d’anglès possible, és que també els nostres professors universitaris 
avancin en això. I, per tant, en aquest grau de transparència també ens agradaria 
poder·ho incloure.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. I ara, per explicar les esmenes presentades, té la 
paraula, per part del Grup Republicà, la senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Moltes gràcies. Bé, de fet, el diputat Soler contextualitzava prou bé la proposta, 
i, de fet, certament va ser al Ple, que vam aplicar aquesta moratòria. Jo crec que hi 
ha coses que són evidents. En la part de transparència, totalment d’acord, i en aquest 
sentit estic segura que el Govern i les universitats, perquè això és una part de co·
ordinació política en l’àmbit lingüístic que ha de ser mancomunada, que ha de ser 
conjunta, han de poder·hi ser.

I, en tot cas, jo crec que cal posar damunt la taula l’opció valenta que va agafar 
el Govern de potenciar les terceres llengües. De fet, parlem massa sovint de l’anglès, 
i, òbviament, en l’àmbit científic és l’anglès, la prioritària, però no ens hem d’obli·
dar que és una de les quatre llengües... –per tant, l’anglès, el francès, l’alemany o 
l’italià–, i crec que, pel món globalitzat on vivim, aviat hauran de ser altres llengües 
també, i aquí hi ha la llengua xinesa, per dir alguna cosa, que ja la parla també 
moltíssima gent. Per tant, obrim també el camp de quines poden ser aquestes altres 
llengües.
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I entenc que el diputat també va en la línia de que es dotin els recursos, no? 
I aquí és on el Govern i les universitats han fet un esforç, i l’han fet en tant que es 
van fer les beques que acompanyaven els cursos, i les universitats han triplicat gai·
rebé l’oferta de places en matèria de cursos lingüístics, i, malgrat això, encara no 
arribem al nivell desitjable. Per tant, cal que seguim acompanyant les universitats en 
això, que el Govern segueixi esforçant·se perquè hi hagi els recursos, i que sobre·
tot –i crec que ja ho vaig dir el dia que justament ho discutíem al Ple, en una de les 
primeres intervencions d’aquesta legislatura– la casa no la construïm per la teulada, 
sinó que la construïm pels fonaments.

I, per tant, que això també sigui la base perquè a la primària, perquè a la secun·
dària, es treballi aquest aspecte, perquè serà la manera de que a la universitat es pu·
gui exigir..., que crec que ara no estem en la situació –d’aquí ve la moratòria–..., però 
és la línia correcta i valenta en què en un moment es va situar aquest horitzó, i, per 
tant, que hi seguim treballant per arribar·hi.

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. I ara, per explicar les esmenes presentades, 
per part del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya té la paraula el senyor Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president, de nou. En primer lloc, agrair al diputat Jorge Soler, com 
sempre, el seu tarannà i la positivitat de la seva proposta. Jo crec que els sistemes 
milloren a partir de l’acumulació de petites..., «petites» no perquè no siguin impor·
tants, sinó accions concretes que apunten en la direcció correcta –en castellà se’n 
diu «ajuste fino», no?, anar a filar prim i anar acumulant com encerts en una di·
recció. Ho dic perquè a vegades algú diu: «Bé, els grans temes...» Els grans temes 
també es tradueixen en accions concretes, no? Evidentment, la diputada Espigares 
ho ha contextualitzat molt bé. I jo crec que multiplicar les capacitats comunicati·
ves, les competències dels alumnes a la universitat, i abans i tot, és fonamental en 
un món globalitzat. La llengua és la porta d’entrada al coneixement, a la saviesa, a 
la relació...

Només perquè no tinguem un to negatiu, tinc un informe que diu que a les 
PAU del 2018 més del 45 per cent dels alumnes van treure una nota igual o superior 
a vuit, que equivaldria a un B2. Vol dir que el sistema sí que va evolucionant, i que 
el sistema educatiu preuniversitari, de mica en mica, perquè no és una cosa fàcil de 
resoldre, doncs, va posant els mitjans per modificar·ho.

Per tant, molt d’acord amb la proposta, i hem pogut consensuar uns punts i em 
sembla que ho hem arrodonit. Per tant, gràcies, i hi votarem a favor.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara, per posicionar·se sobre la proposta, té la pa·
raula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, que hi ha una necessitat imperiosa de que els estudiants 
millorin el seu nivell d’anglès crec que ho podem compartir tots. De fet, quan es va 
aprovar aquella moratòria del B2 a proposta –és veritat– dels rectors, i que vam por·
tar nosaltres en aquell Ple, nosaltres vam acompanyar aquella presentació d’aquella 
modificació d’una proposta de resolució –em sap greu, senyor Soler, però...– bastant 
més ambiciosa que la que ara es presenta, i ja es va aprovar. I allà el que demanàvem 
una mica és el que diu el senyor Lluís Font i també deia la senyora Espigares, no?, 
que s’ha de començar pels fonaments. És a dir, està bé que tinguem la informació 
per saber quina és la magnitud de la tragèdia, però és evident que amb programes, 
només, per formar els professors universitaris no en tindrem prou.

El que hem d’intentar és que els nostres alumnes arribin a la universitat més ben 
preparats, és a dir, amb més i millor nivell d’anglès, perquè així també afavorirem 
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els intercanvis internacionals des de, per exemple, el primer curs, o afavorirem que 
estudiants internacionals vinguin i puguin desenvolupar les matèries en anglès, cosa 
que ara és molt difícil, perquè els nostres alumnes no tenen el nivell d’anglès desitjat 
perquè puguin desenvolupar tot un grau en anglès. I, per tant, aquest és un problema 
que tenim, que és com molt constant en el nostre sistema educatiu, i, sincerament, 
crec que hem de començar des dels inicis.

I tenim un problema –i d’això el senyor Lluís Font en sap molt més que jo– a la 
infantil i a la primària, a l’educació pública, que és que no som capaços de millorar 
els nostres nivells d’anglès, perquè després, quan s’arriba a la universitat, ja es tin·
gui el nivell de B2, que és el que demanàvem. De fet, hem fet la moratòria perquè 
no hem sigut capaços d’aconseguir això. El senyor Castellà també em diu que sí.

I, per tant, la universitat té un problema? No. La universitat rep un problema que 
no ha pogut resoldre el sistema educatiu en les fases infantil, primària i secundària. 
I, per tant, el que hauríem de fer, i és el que plantejava la proposta de resolució que 
nosaltres vam presentar i que ja es va aprovar..., era: escolta’m, reforcem, en els àm·
bits de la infantil, la primària i la secundària, l’anglès, en els alumnes, en els profes·
sors –que en aquests moments també tenen deficiències–, i intentem que s’arribi a 
la universitat amb aquest nivell. I, per tant, podrem apostar per altres idiomes, com 
deia la senyora Espigares: el xinès, l’alemany, el francès o altres, no? Però sí que és 
veritat que hauríem d’aconseguir que l’anglès fos una base, perquè al final és veritat 
que és molt rellevant en el món internacional.

A veure, nosaltres votarem favorablement, però sí que volia posar sobre la taula 
això, no?, que està bé que els professors universitaris els ajudem a poder desenvolu·
par matèries en anglès, però el problema comença a l’educació infantil, on no som 
capaços, com es fa en altres països, de formar els nostres infants perquè l’anglès 
s’acabi incorporant d’una manera natural a la seva formació, no? I crec que aquest és 
un dels grans reptes que tenim, que no té la universitat, perquè si féssim aquesta fei·
na la universitat ja s’ho trobaria fet, i, per tant, podríem estar plantejant  programes 
internacionals i graus en anglès al cent per cent. I crec que això és el que es mereix 
un país que també, doncs, té aquesta vocació internacional, d’estar obert al món, 
d’atraure talent, i crec que és al que hauríem d’anar.

I, en aquest sentit, ja que es parla tant, darrerament, del pressupost del 2020, 
doncs, suggereixo als grups que conformen i donen suport al Govern que al pres·
supost del 2020 aquest element també es tingui en compte perquè augmenti la seva 
partida pressupostària.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, per posicionar·se sobre la proposta, per 
part del Grup Parlamentari Catalunya en Comú Podem té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Totalment d’acord amb la companya Alícia. 
Crec que la universitat el principal problema que té amb l’aprenentatge d’anglès és 
que ha d’assumir un aprenentatge d’anglès que no li pertoca. I no li pertoca per dues 
raons: perquè és molt més ineficient intentar aprendre anglès dels divuit als vint·i·
dos anys que durant les etapes primària, infantil i secundària, i perquè és molt difí·
cil que la universitat pugui assumir ràtios de desconeixement d’anglès com les que 
té ara en quatre anys per poder, diguem·ne, validar un títol –i d’aquí ve la moratòria.

I jo crec que és bo tenir dades sobre el desconeixement d’anglès que tenen els 
estudiants i també els professors a la universitat, però crec que el problema del des·
coneixement d’anglès no el podrem solucionar a la universitat. I si forcem que ho 
solucioni la universitat, en el fons el que farem és posar una barrera que exclourà 
part de l’alumnat. Perquè el principal problema en l’educació infantil, primària i se·
cundària és que, donada la baixa capacitat que té el sistema educatiu de generar un 
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aprenentatge d’anglès suficient, el que es fa, de facto, és privatitzar l’aprenentatge 
d’anglès durant tota aquesta etapa educativa.

I, per tant, jo comparteixo el que proposa la moció. I no dic que la moció posi, di·
guem·ne..., tingui voluntat de posar aquesta trava sobre la taula; el que dic és que la 
solució a aquest problema, òbviament, no pot passar només pel sistema universitari.

Per tant, hi votem a favor, però també emplacem a que en algun moment, i sem·
bla que aquest any ja no serà..., però que algun any d’un futur pròxim es pugui plan·
tejar el problema seriós de l’aprenentatge de terceres llengües que hi ha en aquest 
país en tots els nivells educatius.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, per posicionar·se sobre la proposa, per part 
del Grup Parlamentari del Partit Popular té la paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Si el futur al que feia referència el senyor Ferro és pròxim, ja ens dona·
rem per satisfets. Mentrestant, donarem suport a la proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, per posicionar·se sobre les esmenes pre·
sentades, té la paraula el senyor Soler.

Jorge Soler González

Bé, insistim en que comença una molt bona tarda per a tothom, i ja l’esperava 
especialment feliç, perquè portar una proposta de resolució a aquestes hores i saber 
que sortirà acceptada, com ara explicaré, ja sempre és motiu de felicitat, però encara 
la meva felicitat –creguin·me, diputades i diputats– ha crescut quan he vist aparèixer 
ara dues formacions subscriure aquelles tesis ja no solament de Ciutadans, sinó tam·
bé del diputat que els parla, quan tantes vegades, no solament en aquesta comissió o 
en tantes altres, però sí en alguns platós de televisió amb algunes d’aquestes compa·
nyes..., jo mateix he qüestionat la immersió lingüística, quan jo mateix he qüestionat 
aquest mantra del model d’èxit. Però, bé, a la fi han reconegut..., de fet, pràcticament 
és allò..., com quan un vol conèixer la gravetat, no?, cal solament agafar de la neve·
ra una poma i llançar·la al terra: cau sempre, no? Llavors, indefectiblement, acaba 
passant el mateix.

Avui teníem ganes de celebrar el model de transparència en política lingüística, 
però bé, han aparegut dos nous grups que s’han adonat, al final, amb les dades, amb la 
transparència, amb això que alguns banalitzen però que és evident que és obligat per 
poder fer política de canvis, doncs, bé, que la immersió lingüística, és veritat, no és  
un model d’èxit, que cal treballar·ho des de molt aviat, perquè –us dono la raó, teniu 
tota la raó, companys– no és a la universitat, on s’hauria de finalitzar això, sinó que 
s’hauria de treballar molt abans.

Per tant, agraint això, especialment volia centrar la intervenció, com no pot ser 
d’una altra manera... Amb el diputat Font hem arribat a un consens de transacció 
que us han donat, al punt 3. Per tant, donar les gràcies, com sempre que treballem 
amb el diputat Font..., és una joia, perquè ens ha permès, doncs, arribar a un punt de 
consens amb tots per treure aquesta proposta endavant.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. Tenen tots la transacció? (Pausa.)
Doncs, si els sembla, passarem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre les 
oportunitats i els riscos del comerç electrònic

251-00003/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre la 
creació d’un grup de treball sobre les oportunitats i els riscos del comerç electrònic, 
presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Per defensar la 
proposta, per part de Grup Socialistes té la paraula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Em sap greu..., també és una proposta del meu benvolgut 
i estimat company, el senyor Lucas Ferro, i, per tant, del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Vam entrar fa unes setmanes aquesta proposta perquè 
en tot el debat que va haver·hi de la Llei de comerç, serveis i fires, que es va aprovar 
l’1 d’agost del 2017, una de les queixes dels grups parlamentaris va ser que només hi 
havia una línia dedicada al comerç online. I un dels reptes que probablement –per no 
posar·hi una paraula més gruixuda– té el comerç en aquests moments és com apro·
fitar les oportunitats que li dona internet i que li dona, doncs, el comerç online, no?

En aquella llei no vam ser capaços de treballar en profunditat aquest aspecte, i, 
per tant, la llei no en parla massa. I hem estat esperant..., perquè es demanava en 
aquella llei que es fes un grup de treball des del departament per tal, doncs, d’avan·
çar en aquest aspecte, no?, i trobar mesures, propostes, que ens plantegessin algunes 
mesures que permetessin al comerç ajudar·se del comerç online per ser més compe·
titiu, sobretot pel que fa al comerç de proximitat i al comerç més tradicional.

Estàvem esperant que això passés, i en les compareixences de la modificació de 
la Llei de comerç i fires, que s’ha fet fa unes setmanes, per la modificació dels ho·
raris comercials, els vam preguntar expressament als comerciants, a totes les asso·
ciacions de comerciants, si havien avançat en aquests treballs. Ens van dir que no, 
i aleshores, doncs, amb el diputat Ferro vam decidir que potser era un bon moment 
per presentar aquesta proposta, i el que plantegem és la creació d’un grup de treball 
que analitzi una mica això.

Tampoc esperem que..., de fet, en la nostra proposta ja parlàvem d’un temps de·
terminat, però la idea és que busquem experts al món comercial per veure quines 
possibilitats tenim de plantejar al Govern una proposta, després, de mesures que ens 
permetin això, no?, afrontar aquests reptes i aquestes oportunitats. Perquè no és no·
més «com venc online?», sinó que és tot el que suposa i l’entorn, no?, la logística, la 
mobilitat, la sostenibilitat de tot això, les condicions laborals, la tributació...

I creiem que val la pena –i jo crec, com a diputats, que aquest és un tema que ens 
preocupa i que ens ha ocupat també a vegades hores de debat, doncs– que puguem 
crear aquest grup de treball, que puguem posar sobre la taula quina és la situació i 
veure si som capaços, entre tots, de plantejar algunes conclusions i algunes propos·
tes al Govern i que es puguin tirar endavant.

I aquesta ha estat una mica la nostra proposta. No sé si li he deixat temps al 
Lucas perquè hi pugui dir la seva, però estaria bé...

Lucas Silvano Ferro Solé

No. Però ho has explicat molt bé, eh? Vull dir, no...

El president

Sí. Dos minuts i mig té, senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

No tinc res més a afegir.

Alícia Romero Llano

Ah, no tens res més a afegir?
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Lucas Silvano Ferro Solé

Em sembla molt bé. En tot cas afegiria que, donat que ara hi ha una discussió so·
bre els horaris comercials perquè sembla que no hi ha manera de corregir els usos 
horaris en l’espai comercial i que sempre que s’obre aquest debat s’ha d’obrir a l’alça 
per aquesta tendència també a dir que..., clar, al comerç online es factura vint·i·qua·
tre hores, i el comerç presencial només factura la meitat d’aquesta jornada, que, en 
la meva opinió, és el mateix que dir que no es pot competir amb segons quines eco·
nomies amb les altes taxes d’atur infantil que tenim en aquest país o amb les altes 
taxes d’exclusió horària que tenim en aquest país, etcètera... Crec que un dels papers 
de l’Administració pública és estudiar com encaixem les necessàries restriccions per 
preservar una qualitat de vida digna en aquest país amb la irrupció de nous espais de 
consum i de distribució que tenim en aquest país.

Ens hagués agradat que hagués pogut ser una mica més simultània, la discussió, 
amb la dels horaris comercials, que tenim ja en ponència, però creiem que és neces·
sari obrir aquest espai de reflexió.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. No sé si algun grup parlamentari vol posicio·
nar·se més o si passem a la votació de la proposta. (Pausa.) Algun grup més...? 
(Veu de fons.) Sí? Doncs té la paraula el senyor Pachamé, pel Grup Parlamentari de 
Ciutadans.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, senyor president. Bé, nosaltres, evidentment, estarem a favor d’aquesta pro·
posta, però també voldria deixar constància de que ens sembla una miqueta que anem 
fora de temps, no?, la sensació és que, en aquest tipus de legislacions, doncs, anem sem·
pre fent tard. Sobretot perquè la realitat va a una velocitat molt més ràpida que no pas 
l’acció legislativa, i ens trobem que potser el que estem legislant ara ja és absolutament 
obsolet, no? Estem tenint unes evolucions des del punt de vista del comerç electrònic 
que no s’ajusten als temps parlamentaris ni als temps legislatius.

De fet, a Europa ja estan treballant sobre negociacions a nivell mundial, no? La 
Unió Europea està treballant amb l’Organització Mundial del Comerç precisament 
per fer una legislació a nivell mundial. Per què? Òbviament perquè aquest no és un 
tema local; pot ser que ens afecti localment en el comerç, però el comerç electrònic 
és un element a considerar des d’un punt de vista molt més global que no pas el que 
nosaltres puguem fer aquí, amb la qual cosa...

Nosaltres estem d’acord en participar·hi, evidentment, en la creació d’aquest 
grup de treball, però ens sembla també, doncs, bé, que les conclusions que se’n pu·
guin treure, per una banda, poden quedar obsoletes ràpidament, i, per l’altra, estaran 
condicionades una miqueta per allò que es pugui dir en uns fòrums més superiors.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. I ara, per defensar el posicionament del Grup 
Parlamentari Republicà, té la paraula la senyora Sans.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, president. Bé, expressar que el nostre grup, evidentment, serà favorable 
a la creació d’aquest grup de treball. Ens sembla que l’estudi tant de les oportuni·
tats com dels riscos que comporta el comerç online és una necessitat, i més tenint en 
compte –l’exposició de la proposta de resolució ho deia, no?– que les vendes digitals 
van créixer entre 2016 i 2017 un 26 per cent. Per tant, és una realitat que cal enfrontar, 
és una realitat que requereix escoltar el sector, que requereix entendre les noves opor·
tunitats, i, simplement, doncs, això, mostrar el nostre vot favorable a aquesta proposta 
de resolució.
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I també destacar que el departament ens consta que ja està treballant en aquesta 
línia. El Departament d’Empresa i Coneixement el dia 7 de maig va aprovar la cons·
titució de la comissió d’estudi i seguiment dels efectes en el territori de la venda de 
productes i prestació de serveis per internet o a distància. Per tant, ja és la línia en 
la qual treballa el departament, i, evidentment, doncs, és la línia en què ha de con·
tinuar treballant.

El president

Moltes gràcies, senyora Sans. I ara, per expressar el seu posicionament, té la pa·
raula la senyora Pallarès, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya.

Teresa Pallarès Piqué

Gràcies, president. Òbviament..., a més, d’aquest tema n’he parlat també amb la 
senyora Romero, és un tema que, evidentment, hi hem de donar suport, hi hem d’es·
tar al costat.

Diputat Martí Pachamé, és que no estem fent una llei, realment, sinó que estem 
fent un grup, una comissió de seguiment des del Parlament que crec que hem de tin·
dre, i sobretot després de la ponència que vam fer pel tema dels horaris comercials, 
per tal d’estar al cas del que està passant, però no per fer nosaltres l’estudi, sinó per 
fer el seguiment de la comissió que ja té encarregat..., dintre del consell assessor de 
la Generalitat en matèria de comerç.

També dir que evidentment que la nostra feina és fer aquest seguiment, però que 
els canvis són molt ràpids, i sobretot en el tema de la digitalització i la globalització. 
Probablement no és que hi arribem tard, és que ens posarem amb això i estarem fent 
tard en altres coses, perquè aquests canvis són molt ràpids. Això no ens ha de fer de·
sistir de crear aquests grups de treball i fer el seguiment que toqui, i sobretot donar 
aquestes indicacions que, com a diputats, creguem oportunes.

Per tant, el nostre grup evidentment dona suport a la feina que està fent el depar·
tament. Com ha dit molt bé la diputada Sans, aquesta comissió d’estudi està creada 
–fa poc, però està creada–, però és que prèviament el departament havia realitzat al·
guns estudis sobre comerç online que vol discutir en el si d’aquesta comissió, i, evi·
dentment, si convé, demanarem també a la directora o a la consellera que vinguin a 
explicar·nos en quin punt es troba això. Jo penso que la nostra tasca és més la tasca 
de seguiment –no vull dir de «fiscalització», no tant d’introduir·nos en continguts, 
que penso que hi ha uns altres fòrums que els toca.

De totes formes, nosaltres, a l’espera de concretar quin n’és el contingut, que 
amb la senyora Romero ja n’hem parlat alguna vegada, i amb el senyor Lucas 
Ferro..., doncs, evidentment que participarem, com no podia ser d’una altra manera, 
en aquest grup de treball.

El president

Moltes gràcies, senyora Pallarès. Entenc... (Veus de fons.) Per què em demana la 
paraula, senyor Pachamé?

Martí Pachamé Barrera

Sí, per al·lusions. 

El president

Trenta segons.

Martí Pachamé Barrera

Sí. Totalment d’acord que això no és una llei, però constatar també que el grup 
de treball, doncs, està mirant coses que, evidentment..., bé, a vegades la velocitat 
queda sobrepassada completament per la realitat.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé.
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Entenc que es podria aprovar per unanimitat, aquesta proposta, per assentiment? 
(Pausa.) Senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Puc posicionar·me, també?

El president

Sí, i tant.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, donarem suport a la creació del grup de treball, eh?..., però per ex·
pressar que detecto una certa contradicció en el contingut de la proposta de creació 
d’aquest grup de treball i fins i tot en alguna intervenció.

Perquè jo crec que la vessant del comerç electrònic té dues vessants molt dife·
renciades, o bastant diferenciades, interrelacionades, per descomptat: una és estric·
tament el comerç electrònic, que entenc que és sobre el que es demana el grup de 
treball, que és sobre els efectes de la venda de productes i prestació de serveis per 
internet o a distància en el territori. Però crec que el que és interessant determinar 
és com afecta la irrupció del comerç electrònic en el comerç tradicional, i com, des 
del comerç tradicional, es poden utilitzar les eines del comerç electrònic per fer front 
a les grans empreses de comerç electrònic. Per tant..., és a dir, com som capaços 
d’incidir en el comerç tradicional per tal de que actualitzin els seus mecanismes en 
aquesta nova realitat que és internet, la intel·ligència artificial i el comerç electrònic. 
I crec que és des d’aquí, des d’on podem tenir incidència.

I també crec que és aquí on, efectivament, anem tard; no del tot, evidentment, però 
anem tard, perquè ja fa anys que el comerç electrònic, el comerç purament electrònic, 
està avançant, amb creixements de dos dígits de forma anual. I, per tant, és d’aques·
ta incidència sobre el comerç tradicional, del que crec que ha de ser interessant par·
lar·ne, estudiar·la, i veure quines possibilitats d’impuls té el comerç tradicional.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

És que és exactament això, senyor Rodríguez. És que vostè el que ha llegit és 
el que diu la llei. És a dir, la llei va fer una línia sobre comerç online, una línia. 
Nosaltres ja vam dir fa dos anys..., bé, en fa tres, perquè es va tardar uns mesos, en 
aprovar aquesta llei, que no n’hi havia prou, que no estàvem posant sobre la taula 
el comerç electrònic com una oportunitat per al comerç tradicional i que s’havia 
d’afrontar aquest repte.

I, per tant, el que vam dir és..., bé, es va col·locar finalment en una disposició 
addicional aquest redactat. Jo el que vaig demanar és si s’havia creat aquest òrgan, 
taula, amb el sector. El sector va dir que no s’havia creat i que necessitaven tenir un 
espai on es pogués parlar d’això.

Llavors, nosaltres el que fem és dir: «Escoltin, un grup de treball sobre les opor·
tunitats i els riscos del comerç electrònic...» L’altra cosa és un estudi que diu la 
Generalitat que farà; perfecte, que el faci, que l’avaluï i ens el vingui a explicar. Però 
nosaltres volem parlar sobre quines són les oportunitats, els reptes –per no dir els 
problemes o els riscos que té això–, perquè nosaltres creiem que el comerç tradicio·
nal té una oportunitat també amb el comerç online, i, per tant, hem de veure quina 
és. Després, això tindrà conseqüències, com ara la mobilitat al territori..., sí, moltes 
altres coses, però era justament això.

I és una demanda, a més, i una petició que fan moltes de les associacions co·
mercials, i, per tant, crèiem que havíem de donar també resposta a això. I, per tant, 
aquesta és la proposta. A partir d’aquí, haurem de fer el pla de treball, i espero, 
doncs, que tots hi aportem perquè sigui el màxim de complet possible.

Moltes gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyora Romero.
Entenc que es pot aprovar per assentiment? (Pausa.)
Perfecte. Doncs s’aprova aquesta proposta per assentiment.

Sol·licituds de sessió informativa i de compareixença acumulades
354-00149/12, 356-00453/12, 356-00508/12 i 356-00509/12

I ara passem al següent punt de l’ordre del dia. Tenim un, dos, tres, quatre 
punts, que un és la sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per 
facilitar un procés electoral amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona, 
una sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, una sol·licitud de compareixen·
ça del director general de Turisme i una sol·licitud de compareixença del senyor Joan 
Elias, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques.

No sé si les podríem votar totes conjuntament... (Pausa.) Sí?
Doncs votem aquestes quatre propostes.
S’aproven per assentiment?
Doncs aprovem aquestes propostes per assentiment.
I ja passaríem... Faríem un recés d’un minut per rebre el primer compareixent. (Veus 

de fons.) I també comunicar que ampliem l’ordre del dia per rebre la segona... (Veus de 
fons.) Doncs un minut i rebrem el compareixent.

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

de quatre i tretze minuts.

El president

Si els sembla bé, començarem la compareixença.

Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i 
Seguretat Minera per a informar del seguiment de les instal·lacions de 
transport i distribució d’energia elèctrica

357-00460/12

Agrair la presència del director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat 
Minera, el senyor Pere Palacín. Moltes gràcies i benvingut a la Comissió d’Empresa 
i Coneixement.

La sessió la farem..., vint minutets, una mica flexibles, perquè vostè pugui fer 
l’exposició, i, a partir d’aquí, donarem torn als grups parlamentaris perquè puguin 
fer els seus comentaris i preguntes. Gràcies.

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial  
(Pere Palacín i Ferré)

Gràcies, president. Bona tarda a tothom. En aplicació de l’acord adoptat per la 
Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 12, tinguda el dia 2 de maig del 
2019, comparec davant d’aquesta Comissió d’Empresa i Coneixement per informar 
del seguiment de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica de 
Catalunya.

La meva compareixença versarà sobre, diguem·ne, dos apartats, bàsicament. En 
un explicaré com funciona el sistema elèctric català, i aquí explicaré com és el fun·
cionament del sistema elèctric, el mercat elèctric, la generació d’energia, el trans·
port, la distribució i la comercialització. I un altre punt serà el seguiment de les 
instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica, i bàsicament hi desenvo·
luparé el que és el control administratiu de les instal·lacions, la vigilància i el control 
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d’aquestes instal·lacions, els plans d’inversió, la planificació de la xarxa de transport 
i la qualitat del subministrament elèctric a Catalunya.

El sistema elèctric català té el següent funcionament: el subministrament d’ener·
gia elèctrica constitueix un servei d’interès econòmic general, ja que l’activitat eco·
nòmica i humana no es pot entendre avui dia sense la seva existència. L’ordenació 
d’aquest servei distingeix entre activitats realitzades en règim de monopoli natural 
–en podríem dir «de quasi monopoli natural»– i en règim de mercat.

El sector elèctric espanyol ha tingut una profunda transformació des de l’any 
1998. Fins aleshores, l’activitat del sector estava concentrada en empreses carac·
teritzades per una estructura vertical que s’erigia en monopoli a les diferents regions 
espanyoles, i en feia la generació, el transport, la distribució i la comercialització la 
mateixa empresa.

L’aprovació l’any 1997 de la Llei 54/97, de 27 de novembre, del sector elèctric, 
va suposar l’inici d’un procés de liberalització progressiva del sector mitjançant 
l’obertura de les xarxes a tercers, l’establiment d’un mercat organitzat de negociació 
d’energia i la reducció de la intervenció pública en la gestió del sistema.

La norma bàsica que en l’actualitat regula l’estructura i funcionament del sec·
tor elèctric espanyol és la Llei 24/2013, de 26 de desembre, del sector elèctric. En 
aquesta norma es manté la distinció entre activitats regulades i activitats no regula·
des –ja ho recollia la norma anterior– mentre s’impulsa la conveniència efectiva del 
sector, i s’hi introdueixen, entre altres mesures, un augment de la competència en les 
comercialitzadores de referència mirant la posició del consumidor quant a la infor·
mació disponible i facilitant els processos de canvi de subministrador.

El subministrament d’energia elèctrica es defineix com l’alliberament de l’ener·
gia a través de les xarxes de transport de distribució mitjançant la contraprestació 
econòmica en les condicions de regularitat i qualitat que resultin exigibles.

Les activitats destinades al subministrament d’energia elèctrica són: la generació, 
el transport, la distribució, els serveis de recàrrega energètica, la comercialització, els 
intercanvis intracomunitaris, els internacionals, així com la gestió econòmica i tèc·
nica del sistema.

Les principals són les següents: la generació consisteix en la producció d’energia 
elèctrica a partir d’una font d’energia primària, com poden ser l’eòlica, la nuclear, 
la hidràulica, etcètera.

El transport té per objecte la transmissió d’energia per la xarxa de transport uti·
litzada a fi de subministrar·ne als diferents subjectes i per a la realització d’intercan·
vis internacionals. La xarxa de transport d’energia elèctrica està constituïda per la 
xarxa de transport primari, instal·lacions de tensió majors o iguals a 380, i la xarxa 
de transport secundari, fins a 220 quilovolts.

La distribució té per objecte la transmissió d’energia elèctrica des de la xarxa de 
transport o des de la generació connectada a la mateixa xarxa de distribució fins als 
punts de consum o altres xarxes de distribució en les adequades condicions de qua·
litat, amb la finalitat òptima de subministrar·les als consumidors.

La comercialització. L’activitat de comercialització serà desenvolupada per les 
empreses comercialitzadores d’energia elèctrica, que, seguint les xarxes de transport 
i distribució, tenen com a funció la venda d’energia elèctrica als consumidors i altres 
subjectes segons la normativa vigent.

Quin és el mercat elèctric català? Les principals xifres del mercat elèctric català 
són les següents: a Catalunya tenim al voltant de 4 milions i mig de subministraments, 
4 milions i mig de CUPS, amb una potència contractada de 30.000 MVA –megavolts 
ampers– i un consum anual de 45 terawatts/hora.

Quant a generació d’energia elèctrica, si ho distribuíssim per tecnologies, po·
dríem dir que la nuclear, més o menys, un any tipus subministra uns 25.000 giga·
watts/hora, que és el 53,52 per cent; l’eòlica, uns 2.863, que representa el 6 per cent; 
la solar fotovoltaica, uns 421 gigawatts/hora, que representa el 0,9 per cent; la solar 
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tèrmica, 95 gigawatts/hora, que representa el 0,2; els combustibles fòssils, 14.400, 
que representa un 30,62, i la hidràulica, uns 4.000 gigawatts/hora, que representa 
un 8,6 per cent.

Quant a transport d’energia elèctrica, a Catalunya i a Espanya, com vostès 
molt bé saben, tenim una empresa transportista, que és Red Eléctrica de España. 
A Catalunya atén 4.732 quilòmetres de línies i un total de cent quatre subestacions. 
La distribució d’energia elèctrica a Catalunya és diferent: aquí tenim bastantes em·
preses, tenim concretament cinquanta empreses distribuïdores, encara que n’hi ha 
una que atén el 97..., quasi el 98 per cent de la distribució de Catalunya.

De línies de distribució entre 1 i 30 quilovolts tenim 37.000 quilòmetres de lí·
nies. I entre 30 i 132 quilovolts, que és l’altre gran..., diguem·ne, de distribució, te·
nim 3.859 quilòmetre de línia. Quant a subestacions de distribució, en tenim 419,  
i de centres de transformació..., tenim més de 55.000 centres de transformació.

Quant a la comercialització de l’energia a Catalunya, si miréssim els contractes 
per províncies, podríem dir que Barcelona atén més de 2.900.000 contractes, cosa 
que representa el 67,38; Girona n’atén 527.000, cosa que representa el 10 per cent; 
Lleida, quasi 250.000, cosa que representa el 5,33, i Tarragona, 606.000, cosa que 
representa el 17,27.

El segon punt al que els volia fer referència és el seguiment de les instal·lacions 
de transport i distribució d’energia elèctrica. El primer punt que desenvoluparé aquí 
és el control administratiu de les instal·lacions. El primer element de seguiment de 
les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica és el control adminis·
tratiu de les instal·lacions. Això inclou la resolució dels procediments administratius 
relatius a l’atorgament de les autoritzacions administratives de les instal·lacions de 
producció de transport i distribució d’energia elèctrica. També gestionem el registre 
d’instal·lacions de producció d’energia elèctrica i el registre d’autoconsum.

A nivell il·lustratiu, descriuré la nostra activitat aquest últim o darrer any 2018. A la 
demarcació de Barcelona s’ha autoritzat la línia de 220 quilovolts –entrada i sortida– a 
la subestació de Guixeres des de la línia existent, Badalona·Canyet; el canvi de topolo· 
gia de les línies d’entrada a Santa Coloma a 220 quilovolts, amb la seva conversió a 
línies soterrànies i amb la reconversió a blindat de la subestació de Santa Coloma de 
220 quilovolts; una nova posició a l’interruptor de la subestació de Mas Figueres de 220 
quilovolts; l’ampliació de la subestació de Vic de 220 quilovolts, i la nova subestació 
de Vic de distribució.

S’ha autoritzat i posat en servei una nova posició de 110 per alimentar l’empresa 
Nissan des de la subestació de Llobregat. S’han posat en servei la reforma del parc i 
les línies 110 de la subestació de Sabadell; la repotenciació de la línia 220 la Roca ·  
Vic; el desmuntatge de la variant 220 Penedès·Viladecans, entre els suports 427 
i 436; el canvi de topologia de la línia aèria 220 Begues·Viladecans per a la seva 
conversió en línia aèria subterrània a 220 Begues·Gabarrot 2; la variant de la línia 
220 de doble circuit Penedès·Viladecans des del suport T·477 a la subestació de 
Viladecans, i la renovació dels parcs 220 de Viladecans i la subestació de Begues, 
amb un nou acoblament longitudinal i partició en binús. També s’ha posat en servei 
la variant de 110 de Mataró·Mogent, entre els suports T·46 i T·47, al terme munici·
pal de Granollers.

A la demarcació de Lleida s’ha utilitzat i posat en servei la substitució del trans·
formador TR1 i el canvi de situació del transformador TR3 a la subestació de Juneda 
220. I la reforma de la línia 110 de la Pobla · Ponts · Congost i la Pobla · Ponts · 
Cardona, entre els suports 35 i 45, al terme municipal d’Isona i Conca Dellà. 

A la demarcació de Girona s’ha utilitzat la substitució i ampliació dels transfor·
madors TR1 i TR8 de la subestació de Juià. S’ha posat en servei la reforma de la 
subestació de Fornells 132/25 i la línia 220 –entrada i sortida– a la subestació de  
la Farga 220 quilovolts des de la línia Bescanó·Vic·Juià.



DSPC-C 318
18 de juliol de 2019

Sessió 14 de la CEC  19 

A la demarcació de Tarragona s’ha utilitzat la reforma de la subestació del 
Vendrell i la seva línia 110 –entrada i sortida.

Aquest any s’han tramitat, a més, 894 expedients d’instal·lacions de distribució 
elèctrica segons la tramitació simplificada, generalment a 25 quilovolts, i s’ha ini·
ciat la tramitació de trenta·un expedients de transport i distribució per la tramitació 
ordinària.

La potència instal·lada de generació d’energia elèctrica a Catalunya s’ha incremen·
tat en 9,31 megawatts, una xifra que he de dir que és molt baixa, eh?, distribuïda per 
tecnologies de la següent manera: fotovoltaica, 426 instal·lacions, que sumen una po·
tència de 6,82 megawatts; l’eòlica, una única instal·lació de 2,35 megawatts; la coge·
neració, una instal·lació de 142 quilowatts. De les 428 instal·lacions posades en servei 
l’any 2018, 425 són d’autoconsum, i suposen una potència de 6,87 megues.

A banda de les tramitacions de noves instal·lacions, s’han tramitat 102 expedients 
de modificacions en el registre de productors, 80 canvis de titulars, 22 baixes, canvis de  
societats, correccions d’errors, etcètera. S’han tramitat també 21 resolucions de re·
torn d’aval i 2.698 memòries anuals. Es continua amb la implantació de les trami·
tacions telemàtiques, que s’han fet extensives a les instal·lacions fotovoltaiques de 
petita potència en règim d’autoconsum.

El control administratiu de les instal·lacions també inclou el desmantellament 
d’infraestructures existents que deixen de ser necessàries. Exemples d’això..., els 
casos més rellevants són la línia de 220 Vic·Bescanó, per l’entrada..., diguem·ne, la 
interconnexió de França, la línia 220 Bescanó · la Farga, pel mateix motiu, la línia 
110 Vic · Sant Hilari · Susqueda · Girona, i la línia 132 Girona·Figueres.

El segon punt d’aquest seguiment és la vigilància i control de les instal·lacions 
existents. El segon element del seguiment de les instal·lacions de transport i distri·
bució d’energia elèctrica és la vigilància i control de les instal·lacions existents. Les 
empreses transportistes i distribuïdores d’energia elèctrica han de fer revisar les se·
ves instal·lacions cada tres anys –és a dir, cada any se’n revisen un terç, aproximada·
ment– per un organisme de control. Des de la Direcció General d’Energia, Seguretat 
Industrial i Seguretat Minera es realitza un control aleatori del 10 per cent d’aques·
tes revisions periòdiques reglamentàries fetes per organismes de control.

A continuació, els indicaré el nombre de revisions fetes el darrer any. Com deia, 
de transport tenim a Catalunya 104 subestacions. S’han fet inspeccions per organis·
mes certificats a 34, i la direcció general n’ha inspeccionat 3, d’aquestes –s’ha fet 
un doble control.

De línies, en tenim 4.732 quilòmetres; l’organisme certificat n’ha inspeccionat 
1.093 quilòmetres, la direcció general n’ha inspeccionat 109 quilòmetres.

Quant a distribució, com he dit, tenim 419 subestacions, i els organismes de con·
trol certificats han inspeccionat 140 subestacions, la direcció n’ha inspeccionat 14.

De centres de distribució, com he dit abans, n’hi ha 55.069; l’organisme certificat 
n’ha inspeccionat 18.356, la direcció general ha inspeccionat 1.835 línies fins a 30 qui·
lovolts. Tenim 37.010 quilòmetres. L’organisme certificat ha inspeccionat 12.337 quilò·
metres; la direcció general ha revisat, ha inspeccionat, 1.237 quilòmetres.

Línies de distribució per sobre de 30 fins a 132 quilovolts: Catalunya en té 3.859 
quilòmetres; l’organisme certificat n’ha inspeccionat 1.286 quilòmetres, la direcció 
n’ha inspeccionat 128 quilòmetres.

El següent punt és el pla d’inversions. El tercer element de seguiment de les ins·
tal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica és l’autorització dels plans 
d’inversió. El correcte funcionament de les xarxes de transport i distribució re·
quereix inversions per atendre nous subministraments a càrrec dels promotors i el 
creixement vegetatiu dels mercats a càrrec del sistema elèctric de les empreses dis·
tribuïdores.

Seguidament els indico els valors d’inversió per als anys 2020, 2021 i 2022, que 
són els que en aquests moments tenim sobre la taula. Com he dit abans, tenim cin·
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quanta empreses distribuïdores. Per a l’any 2020, el pla d’inversions presentat per 
aquestes empreses ascendeix a 254.780 euros d’inversió. Per a l’any 2021, estem en 
259.952 milions; per a l’any 2022, 213 milions. En total, en aquest període de tres 
anys –2020, 2021 i 2022– en distribució s’han d’invertir, segons els plans d’inver·
sions, 727.821.000..., quasi 728 milions d’euros.

Quant a transportistes, a Catalunya, igual que a Espanya, tenim una única em·
presa transportista, que és Red Eléctrica de España. Les inversions per a l’any 2020 
són 31 milions –31.240–; per al 2021, 66.788, i per al 2022, 775.000 euros. Aquí 
vull fer una petita observació. Dius: «Ostres, com podem passar de 50, 60 milions, 
a 700.000 euros?» Pensin que en aquests moments estem en la planificació 2020·
2025. És a dir, ara hem presentat –que ara ho explicaré– quines són les inversions 
planificades. S’ha iniciat la planificació per al període 2025·2026, i l’any 2022 entra 
dintre d’aquest període, i, per tant, no està definit encara de quant serà la inversió a 
Catalunya, perquè no està aprovada la planificació 2020·2025.

Quines són les inversions més rellevants durant el 2018? Les inversions més re·
llevants que s’han fet durant l’any 2018 són la renovació de tecnologia de cel·les de 
mitjana tensió a la subestació de Mata i a la de Penitents; un nou parc de mitjana 
tensió · alta tensió, com he dit abans, a Sabadell; nova subestació a Fornells 132/25; 
la substitució de TR4 de Santa Coloma 220/132 de 120 megavolts ampers; l’ATR de 
Juneda, de 220/25, de 40/63; la integració a la xarxa de C·Roma i l’ampliació d’Ur·
gell; el nou parc de 66 a la subestació de Viladecans amb tecnologia hibridada; la 
millora de l’aïllament de la línia 132 Mangranés·Pont i diverses línies de 110; l’am·
pliació de la potència de la transformació a la subestació del Pònt de Rei, a la Vall 
d’Aran; la ignifugació de 265 cel·les blindades de mitjana tensió i cablejat de control 
en subestacions; 828 CD de telecomandament; s’han finalitzat un total de 23 actua·
cions en enllaços i emmallats en línies de mitjana tensió, s’ha substituït el conductor 
de catorze quilòmetres en línies de mitjana tensió per incidències reiterades, s’ha fet 
adaptació d’avifauna a prop de 500 suports, notificats pels agents rurals, i han estat 
els suports prioritaris per a la Generalitat. El pla de Collserola 2018, en què la retirada  
de xarxa era quasi de 6 quilòmetres –amb el soterrament de 2,2 quilòmetres– i 724 de  
xarxa de mitjana tensió · baixa tensió, respectivament, i la retirada de cinc trans·
formadors.

L’adaptació de les línies d’alta tensió que creuen el parc de Montgrí –un tram, con·
cretament, de 5,2 quilòmetres i de 7 suports–, la substitució del cable convencional per 
cable trenat i la instal·lació de sistemes de monitorització de galeria dels circuits de 110 
de Collblanc·Sants –en un tram comprès en una galeria de 2,3 quilòmetres.

En el període 2019·2020, aquests dos anys, quines són les previsions o, diguem·ne, 
les actuacions més importants? La subestació de Llançà, una nova posició de línia de 
132, nou trafo de 132/25, 25 megavolts ampers; a la subestació de Solsona, un nou tra·
fo 110/25; la reforma del parc de mitjana tensió de Mata d’11 quilovolts, el de Collblanc 
de 25, el de Penitents d’11, el de Mataró de 25, el d’Hospitalet de 25, el de Lesseps, 25, 
el de Figueres, 25, el de Castell d’Aro, 25, i Cerdanyola, 25.

Instal·lació d’un nou trafo a facultats. La línia Juià·Xirgu es vol repotenciar. La 
subestació de Nestlé, una nova posició que vindrà des de la subestació de Xirgu; la 
línia Sils·Xirgu, de 110, variant del Club de Golf Guixeres; la renovació del CR de 
Lloreda; a Valldonzella, renovació del CR de Tallers; el pla d’eliminació o renova·
ció dels parcs de mitjana tensió per cel·les compactes d’SF6 i nous sistemes protec·
tius digitals; a Sant Boi, l’ampliació de la TR1 de 220/110, passant·la de 150 MVA a 
200 MVA; la reforma integral de la línia 110 Pobla·Ponts; la potenciació de la línia 
110 Vandellòs·Cambrils 110; un nou trafo de 110 a Drall, de 40 MVA; renovació 
de les proteccions a les subestacions de Martorell, la Geltrú, Sant Feliu, Cervera, 
Cambrils, Pradell, Tarragona, i la renovació de seccionadors a les subestacions d’Es·
pot, Balaguer, Camarasa i Sant Llorenç; les subestacions de Sant Joan Despí, una 
ampliació del TR de 110/11; a Vielha, la reforma del parc de 110; a Reus, la reforma 
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de transformació del 110/25, 11 quilovolts; nova subestació del Vendrell 110/25, i la 
repotenciació de Bellcaire·Empordanet, línia de 110. Vaig acabant, eh?

Altres actuacions a la xarxa d’alta tensió: 536 CDs addicionals de telecoman·
dament; substitució de 25 quilòmetres de línia aèria convencional per RZ en zona 
boscosa i del Maresme i Vallès Occidental; pla de cables de Barcelona, consistent a 
reordenar prop de 100 quilòmetres de cable soterrat en mitjana tensió i adaptar·los; 
180 centres de transformació; configuració d’automatització a la xarxa de mitjana 
tensió; 48 plans d’actuació per renovar conductor en trams de baixa tensió; substi·
tució de 35 quilòmetres de mitjana tensió per incidències reiterades; millora de la 
línia Algodonera 1, subestació de Reus, i 16 actuacions d’enllaços i mallat de línies 
de mitjana tensió. En el pla de Collserola 2018, retirada de 19,4 quilòmetres addi·
cionals.

El quart punt d’aquest punt és la planificació de la xarxa de transport, com he dit 
abans. El quart element de seguiment de les instal·lacions de transport i distribució 
elèctrica és la planificació de la xarxa de transport. El Govern català ha presentat un 
conjunt de propostes, entre les quals cal destacar les següents. Les hem classificat 
per grups, eh?

Per tal de millorar el subministrament elèctric a les indústries. Aquí hem pre·
sentat una proposta de SEAT Martorell –en diem SEAT Martorell; de fet, és la 
subestació d’Abrera–, que és..., posar·li una doble barra a aquesta subestació, perquè 
hem de pensar que és una subestació de simple barra, i d’allà en penja un polígon 
molt important –a part de la SEAT, hi ha molta indústria, allà, associada– i és una 
subestació dels anys seixanta. Aquí hem proposat fer·hi una doble barra per tal de 
millorar·ne la qualitat.

L’ecoplanta de Suez del Morell: ampliació de la subestació del Morell, 220 quilo·
volts. El polígon industrial Can Guitart de Terrassa: nova subestació 220 i la línia 
de connexió. Messer: nova subestació per a Ford i tancament de l’antena de 220 que 
té en aquests moments. Port de Barcelona: nova subestació Cerdà, 220 quilovolts.

Per a transformacions urbanístiques, hem proposat a Barcelona, a la Marina, una 
nova subestació, Verneda; a la Zona Franca, una nova subestació, 220, Cerdà BZF. 
A l’Hospitalet de Llobregat, nova subestació Can Rigal, 220 quilovolts.

Per a la millora del subministrament elèctric a Barcelona s’han proposat ac·
tuacions concretes a les subestacions de Valldonzella, Lesseps, Sant Andreu i 
Sants, i actuacions en línies a un nou circuit 220 Les Corts, un nou circuit Mata · 
Valldonzella i reordenació de línies de Collserola.

Pel canvi climàtic, hem proposat noves subestacions importants en corredors, 
per poder evacuar aquesta energia provinent de fonts renovables, com són Noguera 
400 i Bages 400. A més, la modificació de subestacions existents, també, per uti·
litzar·les per poder evacuar energia renovable: Puigpelat 220, Santa Llogaia 400, la 
Pobla 220, Pujalt 220, l’Espluga 220, Magraners 220, Rubió 220, la Selva 220, Ascó 
400 i Vandellós 400.

Per últim, l’últim punt, que fa referència, diguem·ne, a la qualitat del submi·
nistrament elèctric a Catalunya. El cinquè element del seguiment de les instal·la·
cions de transport i distribució elèctrica és la qualitat del subministrament elèctric 
a Catalunya. Com vostès saben, el valor que mesura la qualitat del subministrament 
elèctric és el TIEPI. El TIEPI total per a l’any 2018 ha estat d’1’2203 hores, que 
equival a 73,4 minuts. El TIEPI imprevist –causes pròpies més tercers més força 
major– ha estat de 65 minuts, i el programat, de 8,4 minuts.

Què haig de dir, aquí? En deu anys hem baixat de les sis hores al voltant d’una 
hora. Jo crec que és una gran qualitat. Tenim un gran índex, un valor molt bo de 
qualitat del subministrament. Reduir per sota d’1 requereix unes inversions molt im·
portants que de vegades no s’arriben a justificar; de les 8.760 hores que té l’any, un 
ciutadà de Catalunya perd una hora el subministrament elèctric.

Res més, president. Aquesta és la meua...
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El president

Moltes gràcies, senyor Palacín, per l’exposició i pel nivell de detall. Ara, si 
els sembla bé, obriríem un torn de cinc minutets per a cada grup parlamentari. 
Començaríem pel grup proposant, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Té la paraula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Moltes gràcies al director general per venir i fer·nos aquesta 
explicació extensa. Jo li demanaria que..., si ens pogués passar aquesta informació 
per escrit ens aniria molt bé, perquè era impossible agafar totes les dades que vostè 
ens ha passat, i crec que si fos possible, doncs, l’hi agrairíem.

A veure, estem parlant d’inversions en la nostra xarxa de distribució, que, com 
ha dit vostè, en el 90 i molt per cent pertany a Endesa. És cert que Endesa els dar·
rers mesos està presentant uns plans d’inversions molt ambiciosos, però nosaltres..., 
entendrà que siguem prudents. Som prudents perquè tampoc és la primera vegada 
que Endesa fa unes propostes d’inversió altes i després no es compleixen, i això, en 
fi, ho hem vist tots, perquè tenim en aquests moments encara deficiències a la nostra 
xarxa, no? I hem tingut problemes a Girona quan hi han hagut fenòmens meteorolò·
gics; en tenim a Barcelona per la sobrecàrrega; també a Lleida, per les deficiències... 
És a dir que Catalunya té deficiències en la seva xarxa de distribució i en les seves 
infraestructures. I és cert que, malgrat que Endesa es compromet a fer inversions, 
doncs, no acaben de fer·se efectives. I això és així, i jo crec que ho podrà compartir 
amb mi.

Però també és cert que la Llei de qualitat del subministrament elèctric obliga la 
Generalitat a fer un seguiment sobre aquestes inversions que ha de fer Endesa, i, per 
tant, en el cas de no fer·les, a obrir·li els expedients oportuns per incompliment, no? 
I crec que ja hi ha hagut alguna moderada línia en aquest sentit, però crec que..., si 
ara és veritat que Endesa fa aquesta aposta, sembla, de 675, a l’entorn de 700 milions 
d’euros, fins a l’any 2022..., doncs, esperem que això sigui així. Tot i així, com li dic, 
com que el passat és el que és, nosaltres som prudents en relació amb aquestes dades.

Li voldríem preguntar, ja que el Govern té l’obligació de fer aquest seguiment, 
quin tipus de relació estableixen amb l’operadora, quin tipus de trobades, de segui·
ment d’aquestes inversions, no? Perquè entenc que totes les inversions que vostè ens 
ha anat dient deuen tenir un calendari, i, per tant, també poden fer un seguiment de 
si es van complint o no, i, bé, ens agradaria saber una mica això.

Entre altres coses, perquè Endesa l’any 2018 va tenir un benefici net de 1.511 mi·
lions d’euros. És a dir que, realment, tenint en compte que és quasi un monopoli a 
Catalunya, perquè és qui distribueix en el 90 i molts per cent dels casos, doncs, crec 
que té l’obligació de tenir una xarxa de molta més qualitat.

L’altra..., sembla que Endesa també anuncia un treball amb les renovables. També 
és cert que el Govern de la Generalitat no és precisament el líder ni el campió en les 
polítiques de canvi energètic i de nous models energètics, però sí que és cert que..., 
en aquest sentit, jo pregunto si vostès estan treballant d’alguna manera amb la com·
panyia per veure si som capaços de produir més energia renovable. Evidentment, hi 
han moltes dades. Ara n’estava buscant algunes, però me n’aniria a un parell d’anys 
més enrere i no vull ser negativa, perquè probablement ha avançat, però és veri·
tat que la producció en energies renovables és baixa, a Catalunya. Majoritàriament 
l’energia nuclear ve dels combustibles fòssils, i, per tant, és cert que en això no hem 
avançat tant com altres països europeus. I, per tant, li volia preguntar si en això tam·
bé estem obrint un camí.

Per tant, jo no li preguntaria... Em quedaria bastant aquí, eh?, a veure si vostè 
em podria explicar una mica com farem aquest control, aquest seguiment estricte a 
Endesa, que crec que es mereix que la perseguim, que estiguem darrere els seus ta·
lons i que, en el cas d’incompliment, doncs, li obrim els expedients necessaris, per·
què la xarxa té importants deficiències. És veritat que en algunes coses s’ha avançat, 
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com en el tema del frau, per exemple. És veritat que ha aconseguit millorar molt en 
els temes de frau, però crec que en altres aspectes cal una renovació de la xarxa,  
i, per tant, en aquesta línia anirien les nostres preguntes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. Ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. Muy buenas tardes, señor Palacín. Mire, de entrada, déje·
me que ya discrepe de una afirmación que ha hecho: «el sistema eléctrico catalán». 
Bueno, desgraciadamente, usted sabe que no es así, no tenemos un sistema eléctri·
co catalán, tenemos un mercado eléctrico catalán, eso sí es cierto, pero el sistema 
eléctrico es el sistema eléctrico español, del cual se dota el sistema eléctrico catalán. 

Mire, usted nos ha hecho un análisis exhaustivo, pero de tipo cuantitativo. A mí 
me hubiera gustado más que hubiera entrado en el terreno cualitativo, ¿no? Porque, 
a ver, se planteaba un seguimiento de la red de transporte y distribución, eso es 
verdad, pero, por ejemplo, aquí creo que de lo que se nos tiene que informar es de 
si estamos ante una red fiable y segura; de si tenemos buenos índices de calidad 
del servicio; de si se cumplen las funciones críticas, como por ejemplo garantizar 
el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico o la transferencia neta de energía 
entre distintas subestaciones de la red; de si es fácil o si se está produciendo o se 
produce fácilmente una inversión en el sentido del flujo de energía en función de las 
circunstancias; de si existe una minimización de pérdidas; de si en toda la red se 
mantienen, digamos, los parámetros básicos de frecuencia y tensión dentro de unos 
límites aceptables... En definitiva, aspectos que, insisto, más que cuantitativos, se·
rían cualitativos.

Por ejemplo, sabemos de sobra que en estos momentos hay una sola red, pero nos 
gustaría saber, por ejemplo: ¿podría estar, según su opinión, gestionada por varias 
empresas? ¿Sí? ¿No? Evidentemente, la planificación, y, por tanto, las inversiones de 
las que usted nos ha hablado..., pues, naturalmente es importante cuantitativamente, 
pero también es un poco qué criterios técnicos y económicos se ponen encima de la 
mesa, si esos criterios técnicos tienen en cuenta el aumento de la fiabilidad, si va a 
producirse reducción de pérdidas en el transporte, si se produce una incorporación 
eficiente al sistema de nuevos generadores..., una serie de aspectos que veo que usted 
no ha afrontado, sino simplemente, aspectos, como le decía, cuantitativos.

También..., nada nos ha dicho, por ejemplo, en las redes de distribución, de cómo 
está el tema en cuanto a contadores inteligentes, automatización de la red, desa·
rrollos necesarios para soportar la generación distribuida, es decir, aspectos, to·
dos estos, relevantes también para nosotros; si estamos ante una gestión eficiente 
y transparente, cosa que también es fundamental, al menos desde nuestro punto de 
vista.

Y después hay un tema, y es que la red..., si es o no concebida..., y cómo debe·
ríamos orientarlo..., si es concebida, la red, como un activo compartido a través del 
cual los consumidores comparten energía. Es decir, todo eso también son aspectos 
importantísimos a los que usted no ha hecho mención de ninguna manera.

El aspecto de la transparencia en la gestión de la red, de forma que todos los 
consumidores y productores puedan acceder a la misma en igualdad de condiciones. 
Estos son aspectos, para nosotros, importantes.

Y no cabe duda de que en la actualidad las compañías distribuidoras se compor·
tan de forma bastante opaca, es decir..., con los datos, ¿no? En realidad, básicamente 
nos ofrecen aquellos datos relacionados con la calidad del servicio, pero poco más; 
poco más o nada más, mejor dicho.
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Nada nos ha dicho usted sobre lo que en estos momentos es una de las grandes 
batallas que hay en el sector de las distribuidoras, que es la cuantía que es necesaria 
invertir para hacer una red inteligente, ¿no? Y precisamente el Estado no tiene de·
masiada información sobre este tema.

Lógicamente, todo esto nos conduce a una reflexión sobre, precisamente, la con·
sideración de la retribución de las actividades de la red, ¿no? Y aquí ha sido intere·
sante... Ya saben que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha 
hecho un estudio donde, además, está estableciendo, precisamente, una reducción de 
los costes –una reducción de los costes–; tampoco nos ha dicho nada de ello. No sa·
bemos si le parece bien el nuevo sistema que hay para el cálculo de la tasa de retribu·
ción financiera; si le parece bien, si cree que esto es lo adecuado. Nosotros pensamos 
que sí, porque es un sistema, precisamente, que se ha implantado en otros organis·
mos reguladores en Europa y pensamos que es una ventaja, no solamente porque, 
además, supone, en este caso, una disminución de los costes o, mejor dicho, de la 
retribución a las empresas, sino sobre todo porque es un sistema sólido, no es un 
sistema tampoco caprichoso, y probablemente mejora el que teníamos actualmente.

Bien, todas esas son cuestiones que yo no le he oído y que me gustaría que, en 
una segunda intervención, aunque fuera de forma breve, pues, nos comentara.

Nada más. Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor Espinosa. I ara té la paraula el senyor Ferro, pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Em sumo a la petició de que passi part de la seva intervenció per 
escrit, almenys, per tenir dades sobre les quals poder reflexionar.

Jo bàsicament..., de tot el que ha dit, se’n desprèn una pregunta que té a veure 
amb la producció i distribució d’energia renovable al nostre país. M’agradaria saber 
si vostès tenen una estratègia d’ampliació del parc d’energies renovables, si han arri·
bat amb alguna de les empreses productores i distribuïdores d’energia a algun acord 
calendaritzat sobre això, especialment perquè no arribem a l’objectiu del 2020. De 
fet, dubto que arribem a la meitat de l’objectiu del 2020. Tenim els objectius del 
2030, que exigiran un esforç de les administracions públiques, però també dels sec·
tors privats del mercat elèctric, i m’agradaria saber si han arribat a un compromís 
calendaritzable en aquesta matèria.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara té la paraula, pel Grup del Partit Popular, el 
senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies, senyor Palacín, també, per la seva compareixença i les 
seves explicacions. Quatre coses molt puntuals, eh? Una primera: ens ha explicat vos·
tè les inversions que s’han fet en diferents punts de la xarxa, i el que crec que té més 
rellevància és la valoració d’aquestes inversions, és a dir, si aquestes inversions respo·
nien al que estava planificat, i, per tant, s’ha complert amb totes les inversions que eren 
necessàries i que estaven planificades, o si hi ha hagut dèficit d’inversions per part dels 
responsables.

Segon element: punts febles de la xarxa de transport i distribució. Tenim punts fe·
bles a les xarxes que transcorren per Catalunya i als subministraments de Catalunya, 
elements de distribució en antena, no redundants, que corrin riscos, que pateixin dè·
ficits a curt termini i que, per tant, requereixin actuacions més o menys immediates, 
inversions més o menys immediates?
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Tercer element: no sé si vostè tindrà aquesta informació o no, però..., hi ha algu·
na mena de valoració en relació amb la quantitat de possibles connexions fraudulen·
tes que hi pugui haver a la xarxa? Hi ha algun tipus de valoració? Tenen vostès algun 
tipus de valoració al respecte?

I la darrera pregunta puntual que jo li volia fer és en relació amb l’autoconsum. 
Vostè ens ha explicat la quantitat d’instal·lacions d’autoconsum que van entrar en 
funcionament el 2018. No sé si tenen aquestes dades desagregades. Per exemple, 
doncs, ens interessaria saber la quantitat d’aquestes instal·lacions d’autoconsum que 
estan interconnectades a la xarxa, i, per tant, quina quantitat d’energia o de potèn·
cia hi ha la possibilitat d’afegir a la xarxa, des del punt de vista de les instal·lacions 
d’autoconsum.

I aquests eren els quatre elements que jo li volia preguntar.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, pel Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Benvingut, senyor Palacín. Vostè ja sap també més o menys 
quines són les meves inquietuds en temes d’energies, sobretot energies renovables, 
i aprofitaré la meva intervenció, en aquest cas, continuant una reflexió que ha fet la 
diputada Romero, però fins i tot encara la incremento: Catalunya literalment és una 
vergonya en energies renovables, a nivell peninsular i a nivell europeu. Punt. És 
així –és així. (Veus de fons.) Per tant, si algun dia hem d’arribar a un acord, entenc 
que ja tinc el sí, eh?, per a algun altre tema? (Rialles i veus de fons.) Ja saps que sí. 
Per tant, el tema és que tots som conscients dels deures que tenim pendents, del que 
hem de fer.

Aleshores, clar, aquí hi ha diferents condicionants. No m’ha semblat..., potser 
perquè hi havia moltes dades, però, no s’ha parlat, me sembla, del Decret 147 del 
2009. No sé si n’ha parlat, amb tantes dades. Volia saber quina és la situació actual.

M’agradaria saber també quines són les peticions de connexió de parcs renova·
bles actualment a Catalunya, quines peticions hi ha actualment de connexió de parcs 
renovables, en aquest cas, lògicament, fotovoltaics i d’energia eòlica.

També m’agradaria saber el fet de..., en les subestacions que ha esmentat, si hi 
tenen comptada la subestació del port de Barcelona, en què volen posar tot el tema 
d’electrificació, sobretot quan els vaixells estan atracats per, lògicament, eliminar les 
emissions aquí, en l’àmbit urbà, i també saber si en altres ports similars es planteja 
alguna cosa igual, com podria ser el de Tarragona.

També m’agradaria saber, sobre coses que algunes vegades hem anat comen·
tant... Com sap, també, jo soc de la Catalunya Nova, i la Catalunya Nova té el cent 
per cent dels parcs eòlics de Catalunya. Per tant, a la Catalunya Vella no n’hi ha. 
També sap, com ha esmentat, que les subestacions..., en aquest cas, una d’aquestes, 
que era la de l’Espluga de Francolí, que és el meu poble, recull també part de l’ener·
gia que ve dels molins eòlics, sobretot de la serra del Tallat.

M’agradaria saber si per garantir l’equilibri territorial, però també el foment de 
l’energia eòlica i fotovoltaica arreu del país –i això vol dir totes i cada una de les 
comarques–, hi ha prevista una sèrie d’accions per fomentar·ho a través dels ajunta·
ments. I, lògicament, aquells ajuntaments que són petits, generalment micropobles 
que pateixen despoblament, que tinguin algun tipus d’incentiu, perquè, a més a més, 
això farà que els micropobles, aquests municipis, siguin aliats en el foment de l’ener·
gia, doncs, que hi participin, com passa a Dinamarca, o a Alemanya, que també és 
un cas que vostè coneix molt bé, en què més del 50 per cent de tots els parcs tenen 
participació territorial.
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També m’agradaria saber..., respecte a les mesures que hi han en temes d’eficièn·
cia energètica, que me sembla que no n’ha parlat. Bàsicament, ha parlat del tema de 
les xifres de la qualitat de l’abastament.

Una altra coseta que diria que tampoc no n’ha parlat és el tema de l’estat de 
la xarxa pel que fa al risc d’incendis. Recentment hem tingut el cas de la Ribera 
d’Ebre, que no té res a veure amb el sistema elèctric ni amb les causes ni el desen·
volupament de l’incendi, però sí que sabem que altres vegades ha passat que hi ha 
hagut incendis al respecte. Els titulars de les xarxes –que en aquest cas ja sabem 
qui són–m’agradaria saber quines inversions estan fent ara, quines inversions tenen 
previstes, tenint en compte que, en una situació de crisi climàtica en la qual hi hau·
rà més sequeres... Per tant, significa que qualsevol coseta és suficient per provocar 
un incendi.

També m’ha agradat el fet de que ha esmentat..., bé, ho ha esmentat, però per so·
bre, quina és la situació del sistema elèctric –espanyol, català, peninsular, mundial o 
del sistema solar– de la Llei 54/97. Jo simplement vull fer una reflexió: la Llei 54/97 
tenia una sèrie d’ajudes de milers de milions d’euros perquè aquestes empreses pú·
bliques passessin al sector privat, i ni els governs del PSOE ni del PP les van recla·
mar –de diners públics– perquè les tornessin. Per tant, és una cosa que vull deixar 
aquí, deixant de banda els famosos més de 60.000 milions d’euros que es van donar 
a la banca, de diners públics, i que ningú ha reclamat.

De la mateixa manera, també amb la Llei 24/2013 en el tema dels comptadors. 
Aquí tenim una empresa, com ja s’ha esmentat abans per diferents diputats i dipu·
tades, que en té pràcticament el monopoli, i, clar, a l’hora de fer el monopoli..., s’ha 
notat en el fet de que els ciutadans no han tingut cap mena d’opció per escollir quin 
tipus de comptador intel·ligent podien posar·se a casa seva, se l’han trobat posat. 
I, lògicament, comptadors intel·ligents posats amb una empresa italiana, precisament 
propietària d’aquesta empresa que ens distribueix l’energia, una cosa que és lamen·
table, de vergonya i antidemocràtica.

I, ja per acabar, simplement tornar aquí amb el que hem dit sempre –ja sap també 
el nostre parer, el parer del Grup Republicà–: nosaltres apostem aquí per un model 
cent per cent democràtic i cent per cent renovable. I, encara que sigui competència 
de l’Estat espanyol..., esperem que algun dia nosaltres puguem legislar al cent per 
cent tot aquest àmbit. Perquè, lògicament, el pool energètic ara mateix i el mercat 
que hi ha a l’Estat espanyol són de vergonya aliena, amb els windfall profits que te·
nen sobretot les grans empreses, que, per no fer res, ja ho tenen amortitzat, que amb 
un cost zero tenen uns beneficis espectaculars sense que s’ho mereixin.

I, dit això, endavant, i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Civit. I ara, per part del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Puig.

Josep Puig i Boix

Gràcies, bona tarda. Bona tarda, Pere, i gràcies per ser aquí. Una de les princi·
pals preocupacions de tot el tema de transport i distribució d’energia elèctrica és el 
tema de la implantació d’estructures d’aquestes grosses per transportar electricitat 
amb molt alta tensió, sobretot pel seu impacte ecològic i també per la seva afectació 
en el paisatge. Tot i que ha parlat de tots els projectes i línies i actuacions que han 
fet, li agrairia que ens concretés quins són el posicionament i el comportament de 
la seva direcció general sobretot pel que fa a que aquest país tenim adoptat el con·
veni d’Aarhus, que és de participació ciutadana en les decisions que afecten el medi 
ambient, i en molts casos es fan actuacions d’aquestes i no es contempla a fons la 
participació de la gent.

Una segona qüestió que també afecta la xarxa de transport i distribució és el que, 
al meu entendre, i erròniament, s’anomena «autoconsum», i que s’hauria d’anome·
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nar «autogeneració i ús directe de l’energia», perquè l’energia tots els que hem estu·
diat una mica de termodinàmica sabem que no es consumeix ni mai s’ha consumit, 
que l’energia simplement es transforma. Llavors, no sé per què aquest interès en 
anar reproduint llenguatge erroni. El que es consumeix són els combustibles fòssils 
que cremem per obtenir energia, i que, a més a més, ens alteren el clima. Per tant, 
hauríem de fer un esforç per utilitzar el llenguatge..., i no mal educar la població 
parlant aquest llenguatge.

Vull comentar la Directiva europea del mercat elèctric que ha entrat en funciona·
ment, del mercat interior d’electricitat, perquè garanteix una cosa que és important, 
que són els drets de la ciutadania a participar en les comunitats d’energia. I li llegiré 
el considerant 43 d’aquesta directiva. Diu: «Les tecnologies de distribució d’energia 
i la capacitació dels consumidors han fet de l’energia comunitària un mode eficaç i 
rendible de satisfer les necessitats i expectatives dels ciutadans respecte a les fonts 
d’energia, els serveis i la participació local.» Això és el que diu al començament. 
I acaba dient: «L’accés a les xarxes de les comunitats ciutadanes d’energia ha de 
concedir·se en condicions justes i que reflecteixin els costos.»

Un tema que preocupava molt a la comunitat de la gent que treballem amb re·
novables és que hi han unes condicions oligopolístiques i de preus abusius per 
l’empresa que majoritàriament té la propietat i gestiona les xarxes de distribució a 
Catalunya, que imposa uns preus fora de lloc a les connexions. Quina és l’actitud, 
des de la direcció general, per abordar aquest problema?

I, finalment, un tema cabdal al nostre país és que tant en les xarxes de distribu·
ció com en les de transport, la propietat i la gestió d’aquestes xarxes està en mans 
d’entitats úniques; no està separada, la propietat de la gestió, quan seria socialment 
molt més eficaç i eficient separar la propietat de la gestió. Quina seria l’opinió de la 
direcció general per abordar aquesta problemàtica?

I, aprofitant que el Ferran ha dit quatre coses dels comptadors, li explicaré un 
cas ben concret, perquè l’he viscut personalment. Soc propietari del comptador de 
mesura des de l’any 84 a casa. Quan Endesa em va comunicar que em canviaven el 
comptador, em van donar quinze dies per dir a veure què faria, si el volia de lloguer 
o el volia de propietat. Vaig dir que el volia de propietat i ho vaig contestar a la car·
ta que em deien, amb acusament de recepció. No em van contestar mai, i el mateix 
dia que enviava jo la carta arribo al vespre a casa i m’havien canviat el comptador, i 
m’havien «robat» el meu, que era de la meva propietat. Per tant, vulneren les direc·
tives europees de llibertat de mercat, perquè jo podia haver triat un comptador que 
no fos d’Endesa, però Endesa m’imposa el seu, perquè té uns sistemes que no els fan 
compatibles amb els altres. Per tant, això és una qüestió d’abús de monopoli. Jo crec 
que s’haurien de sancionar dràsticament aquestes actuacions.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Puig. I ara, senyor Palacín, tindria uns deu minutets per 
donar resposta a les preguntes que li han plantejat els grups parlamentaris.

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Això ha sigut un examen, eh? (veus de fons), un examen, perquè compareixíem 
per línies de distribució i transport i aquí sembla que hi és tot. Intentaré respondre 
ràpidament, breument, i vostès, si no..., després me demanen l’aclariment.

La senyora Romero, del PSC, m’ha fet unes observacions sobre els plans d’in·
versió de Girona, Lleida, Barcelona, dels incidents que hi hagut, eh? El primer que 
hem de dir és que en els plans d’inversió d’Endesa, de les companyies, hi ha una 
part que paga la mateixa empresa, el sistema, i l’altra part la paguen els tercers. Els 
plans d’inversions els seguim, però no sols fem això. És a dir, quan hi ha actua·
cions d’incidències importants, com –vostè la deu recordar– la nevada de Girona..., 
a Endesa la vam obligar a invertir un 50 per cent més aquell any a Lleida. És a dir, 
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no sols el pla d’inversions que havia presentat, sinó que..., «has d’invertir el 50 per 
cent». I, a més, vam desenvolupar una tasca d’implantar una sèrie de punts, de punts 
concrets, uns registradors, per mirar la qualitat del subministrament elèctric. I no va 
acabar aquí –no va acabar aquí–, perquè va acabar amb un expedient sancionador de  
2,8 milions a Endesa, diguem·ne, per la baixa qualitat.

Diu: «Endesa anuncia un treball en renovables..., «més energia renovable...» 
Senyora Alícia, la generació està liberalitzada –liberalitzada. (Veus de fons.) No, no, 
no; ho tornaré a repetir: liberalitzada. Què vol dir «liberalitzada»? Que tothom que 
vulgui fer una instal·lació..., no té per què fer·la Endesa, la pot fer qualsevol. Solo ha 
de demostrar capacidad técnica y económica para hacerla. És una activitat que el seu 
partit va votar perquè fos així, i ho va regular així. I és una activitat liberalitzada. 
Qualsevol, qualsevol d’aquest país... El senyor Puig –ara que està aquí– va crear una 
comunitat de veïns i no sé què va muntar, i és l’únic eòlic que es va posar en servei 
l’any passat en aquest país. (Veus de fons.) No, no, Endesa no en va posar cap, Endesa 
no en va fer cap, perquè és una activitat liberalitzada.

El señor Antonio Espinosa. Yo lo primero que quiero hacer es... Li vull fer un... 
Jo soc un tècnic. Sí que me han dicho muchas veces que el puesto en el que estoy es 
de político, pero yo aquí estoy como técnico, ¿eh? Yo no sé si es el sistema eléctrico 
español, catalán, suizo, ruso, europeo o mundial. No me preocupa. He trabajado en 
el sistema eléctrico español, en el europeo..., he trabajado en muchos puntos. Pero 
ya que ha dicho esto, yo sí que le quiero hacer unas matizaciones.

Usted dice que yo no he hablado de... Una cosa que me ha hecho... Dice: «Habría 
que controlar la frecuencia, la tensión...» Pues precisamente eso es función de una 
empresa que hay en Madrid, del operador del sistema. Es ese señor, el único que está 
obligado a controlar la operación del sistema y que las redes funcionen. Y esta es  
la primera observación que le quiero hacer: lo primero que tendría que hacer un 
gobierno normal del mundo es separar el operador del sistema del transportista, 
porque no puede ser uno juez y parte. Y esto... Es que, vamos, en estos momentos 
hacemos inversiones en redes que no las pide nadie. ¿Por qué? Porque la retribu·
ción del sistema de transporte es por hacer instalaciones. Es como si a la SEAT, a 
la Nissan o a quien sea les retribuyesen por hacer fábricas y no por vender coches. 
En mi pueblo, que somos cuatrocientos habitantes, tendríamos una fábrica de SEAT. 
(Veus de fons.) Sí, señor Espinosa. Y se lo digo como técnico.

Yo he estado en todas las actividades del sector eléctrico, hice la tesis doctoral 
sobre eso, y una de mis recomendaciones, hace veinte años, era que se separase el 
operador del sistema del transportista. El operador del sistema tiene que ser el árbi·
tro, y tiene que acudir al VAR si hace falta, si la tensión ha bajado, si la frecuencia 
ha subido... «Oye, tú, ponte aquí o ponte allá.»

Dice: «Transparencia en la red, que los clientes o las empresas puedan acceder...» 
No es competencia mía, es de la Ley del sector eléctrico. Tan sencillo como que 
diga: «Mire, hay que demostrar que usted no tiene capacidad y..., qué hay que hacer 
para que este señor pueda acceder.» En esto es clara, la ley.

Dice: «Distribuidores. ¿Cuánta red hay que invertir para que sea transparente, 
eficiente, que se reduzcan las pérdidas y tal?» La retribución del sistema de trans·
porte y distribución..., ya me gustaría a mí tener la competencia de poder definir la 
retribución. Ya le puedo asegurar que se la cambiaría, se la cambio, seguro, ¿eh?, 
porque las instalaciones están amortizadas, redes de transporte y distribución... Yo 
llevo en el sector eléctrico cuarenta años, casi cuarenta años. Ya estaban, aquellas 
instalaciones. Algún día se deben de amortizar. Las continuamos pagando como 
si fuesen de ayer –de ayer. (Veus de fons.) No lo sé; no lo sé, lo que hay que hacer. 
(Veus de fons.) Lo tengo claro, lo que hay que hacer, ¿eh?, pero no está en mis manos.

La tasa de retribución financiera, me ha preguntado. Claro, yo tampoco sabía si 
aquí venía a hablar de tasas de retribución, pero, hombre, yo, como ciudadano del 
país... En una actividad regulada –actividad regulada, ¿eh?, papá Estado es el que 
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paga–, el 5 y pico de retribución... No sé cuántos bancos hay aquí, en este país, que pa·
guen a alguien el 5 y pico de la tasa de retribución de sus inversiones. Vamos, estoy por 
invertir yo, si me dejan invertir en la red de transporte y distribución. Porque te cobran 
los bancos por depositar capital..., pues el 5,65 no sé si está tan mal retribuido o bien 
retribuido. Yo lo dejo ahí. No ho sé; l’hi dic la veritat, eh?, no ho sé.

Comptadors intel·ligents, generació distribuïda, tal. Nos los ha enchufado Endesa, 
sí, pero no puedo hacer nada. Alguien decidió vender esa empresa a los italianos. 
Y cuando uno decide vender una empresa que para mí debería ser prácticamente 
pública, pues..., una vez es privada, esta empresa compra el material y sus equipos 
donde le parece. Y los contadores son los que tenemos, y no podemos hacer nada.

Y no sé si me ha quedado alguna pregunta... Dice: «¿La red puede estar gestio·
nada por una sola empresa o varias empresas?» Ni por una ni por varias: por una 
empresa totalmente independiente del transporte. Esa es mi observación. Tiene que 
ser, el operador del sistema, totalmente independiente, que ninguna compañía tenga 
allí ninguna acción, ningún miembro del consejo de administración. Y aquellos se·
ñores..., ser los árbitros del sistema. Y así iríamos bien, ¿eh?

Després me sembla que venia el senyor Ferro. Pot ser? (Veus de fons.) Sobre l’es·
tratègia per a renovables, calendari, si complirem el 2020... Jo li he de dir el que ha 
dit el diputat Civit: a Catalunya anem malament. Jo ho he de dir així de clar. Vull dir, 
jo no me n’haig d’amagar. Qui és el culpable? No ho sé. Tots –tots. Tots en som els 
culpables. És a dir, tenim el Decret 147/2009, eh?, que no el va aprovar aquest Govern 
ni aquest color del Govern. És un decret del tripartit, eh? (Veus de fons.) No, no, jo li 
vull explicar el que cal fer. (Veus de fons.) No, no, jo li vull explicar el que cal fer, eh?

Nosaltres estem en període de derogació. Jo sí que els demanaria que tots fóssim 
valents i el deroguéssim. Per què? Per una senzilla raó. Era un model concursal. Hi 
havia un concurs per fer instal·lacions, i després hi havia unes limitacions urbanísti·
ques, de sis hectàrees, tres hectàrees... Avui això, de fet, és una prohibició de facto a 
les renovables. Per què? Perquè de concurs a les renovables no n’hi ha. No hi ha, a les 
eòliques, concurs; per tant, ningú pot fer una instal·lació d’eòlica. I quan vaig a fer una 
planta fotovoltaica de més de sis hectàrees... Si és de sis hectàrees, ha d’estar contigua 
a polígon industrial, o, de tres hectàrees, contigua a una explotación agraria. Claro, 
sols tinc aquestes possibilitats, i avui estem parlant de seixanta o setanta megues d’ins·
tal·lacions d’aquest tipus. Per tant, de fet, això és una prohibició. El que estem fent són 
petites plantetes, però amb això no aconseguirem res.

No aconseguirem res en una cosa que hem aprovat al Parlament: la Llei de canvi 
climàtic. La Llei de canvi climàtic suposa que per a l’any 2030 hauríem de tindre 
3.500 megawatts d’eòlica i uns 5.000 de fotovoltaica. Amb aquest decret que tenim 
no les fem. Però l’any 2050 n’havíem de tindre 12.000 d’eòlica –12.000, ojo, eh?, deu 
vegades més de les que tenim– i 33.000 de fotovoltaica –cent vegades més de les que 
tenim ara. I estem amb un decret que mos costa derogar·lo.

Què ha fet el departament competent? El departament competent ha fet l’exposi·
ció pública per derogar el decret, eh? S’ha acabat el termini de fer al·legacions. I he 
de dir la veritat: hi ha quatre al·legacions –quatre. És a dir, moltes..., ui, semblava que 
hi havia un gran soroll per derogar el decret, perquè és tan important, aquest decret... 
N’hi ha..., no és allò que diguem «quatre» que a vegades diem, mal dit..., que per dir 
«poquetes» diem «quatre»; no: una, dos, tres i quatre, no arriba als cinc de la mà. 
Y estamos en eso. I jo sols els demano a vostès que ens ajudin per derogar aquest de·
cret, que em sembla que és la manera de poder fer energia renovable en aquest país, 
perquè, de fet, el que fa aquest decret és prohibir·ho.

I sí que els voldria dir una cosa, també: derogar·lo no significa que un puga 
fer instal·lacions allà on vulga. No, això que mos ven algú... Això és fals. Per què? 
Perquè ha de tindre les autoritzacions mediambientals, les urbanístiques, les de 
l’ajuntament, les d’energia... Per tant, no és allò..., me sortiran com setas. No, no. 
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És a dir, com en qualsevol altra instal·lació elèctrica, necessitaran les autoritzacions 
pertinents, eh?

No sé si li he contestat, diputat...

El president

Hauríem d’anar una miqueta...

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Sí. El senyor Rodríguez: les inversions a la xarxa, si hi ha hagut falta d’inversi·
ons, eh?, dèficit d’accions per a coses més immediates, alguna mena de valoració 
de les connexions fraudulentes i l’autoconsum. Les inversions les seguim, eh? Les 
seguim, si es fan. A vegades, evidentment, n’hi ha algunes que per problemes, di·
guem·ne, de tipus de tramitació..., algunes se retarden o inclús algunes s’abandonen, 
perquè el peticionari no existeix, desapareix, però més o menys se van complint.

Connexions fraudulentes? El nombre no l’hi puc dir. Que n’hi ha? Evidentment. 
Però sí que li voldria dir que, cuidado, eh?, perquè l’empresa també denuncia moltes 
vegades situacions de connexions fraudulentes que no ho són. És a dir, no hem de 
dir sempre: «Això és una connexió fraudulenta.» Fraudulenta..., és un senyor que fa 
un pont a un comptador o fa algun nyap perquè el comptador no compti. Però si un 
senyor tenia un comptador, se’n va anar sense pagar la llum, i el nou que ve s’ha de 
fer càrrec del deute de l’anterior, això jo crec que no és... Eh? Vull dir, això voldria 
també que ho entengués.

I de l’autoconsum..., jo diria que Catalunya és un país pioner en l’autoconsum, 
perquè... No sé si dir·ne «autoconsum» o «autogeneració» o el nom que... Catalunya 
va ser pionera en la cogeneració. Què és la cogeneració, si no un autoconsum? L’únic 
que avui estem parlant de l’autoconsum fotovoltaic, bàsicament, no? Però estem tra·
mitant moltes instal·lacions d’autoconsum, i des del decret nou això s’ha  ampliat 
moltíssim. Les sol·licituds..., cada dia com a mínim en tramitem una o dues. És a 
dir, ha canviat molt, des de que el Govern central va aprovar el reial decret nou,  
i crec que és positiu.

I, per últim, bé, el senyor Civit, d’Esquerra. Me sembla que ja l’hi he dit, això del 
decret, com està. A Catalunya, la fotovoltaica i l’eòlica..., hi he fet també unes refe·
rències. El port de Barcelona està..., és a dir, s’ha demanat una posició per intentar 
reduir les emissions dels vaixells de Barcelona. A Tarragona no em consta que hi 
hagi hagut la petició.

Mesures d’eficiència energètica? Bé, Catalunya ha fet moltes actuacions de me·
sures d’eficiència energètica, però ara mateix ha tret unes ajudes de 50 i escaig mi·
lions per a temes d’eficiència a la indústria. És a dir, hi haurà una convocatòria de 
50 milions per a eficiència a la indústria.

El 147. Jo crec que vostè deia uns calés que daixò..., són els CTCs, li he de dir la 
veritat. Això eren 2 bilions de les antigues pessetes –bilions de les antigues pesse·
tes. Després, quan s’havien de recuperar 3.000 i escaig milions d’euros, es va quedar 
allà al calaix i ningú els va reclamar, però jo no li puc dir per què no es va reclamar, 
no ho sé, perquè no estava allà.

Comptadors intel·ligents? Doncs ja ho he dit. Són d’Itàlia perquè l’empresa és 
italiana. I l’aposta de cent per cent renovable..., em sembla que ho he contestat una 
mica, també.

El senyor Puig, de Junts per Catalunya, ha fet... La implantació d’infraestructura. 
Aquí li he de donar crec que una mala notícia. Catalunya, fins jo diria que el 28 de 
desembre del 2018, tenia un conveni de tramitació d’infraestructures de transport..., 
elèctriques importants; un conveni que feia trenta anys que vivia, que nosaltres fèiem  
de tramitadors, fèiem de tramitadors d’aquelles instal·lacions. Per a què servia aques·
ta tramitació? Servia per arribar a acords amb els veïns, amb els ciutadans, amb les 
empreses, per a uns traçats millors, unes millores en aquestes infraestructures.
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Jo no sé si perquè feia trenta anys o pel 155, a nosaltres se mos va treure la com·
petència el dia dels Innocents de l’any 2018. (Pausa.) L’Estat va denunciar el conveni 
de tramitació d’infraestructures de transport d’energia elèctrica a Catalunya. Què vol 
dir això? Que avui això és competència total de Madrid. És a dir, si ara un diu: «No, 
és que no me fan una línia o no...» «Doncs, miri, vagi allà, que són els competents 
per aprovar·la, per tramitar·la, per fer·la tota.» Això no sé si és perquè feia trenta 
anys que teníem el conveni i ho fèiem malament, o aprofitant el 155 mos va treure 
aquesta competència. Va denunciar el conveni. El conveni se denuncia el dia 28 de 
desembre, i, com que hi havia sis mesos de carència, el dia 28 de juny del 2019... 
Això era el 17; el 18 queda sense efectes, aquest conveni. D’acord?

«Autoconsum» i «autogeneració»; diguin·ne com vulguin, no ho sé. El que no 
podria arribar a entendre és que un senyor que autoproduís tomates les hagués de 
pagar al sistema. Com n’hem de dir, d’això? Doncs jo no l’hi sé definir. És a dir...

I les condicions oligopolístiques i quina és l’activitat per abordar el tema de re·
duir els costos de connexió? Doncs jo crec que ho he dit abans. Jo crec que les xar·
xes..., moltes estan amortitzades. No hi ha una auditoria d’aquestes xarxes, quants 
quilòmetres de línia hi ha, qui els ha fet, qui els ha pagat... Jo he tingut casos molt 
importants... Demanar al ministeri i a la CNMC, preguntar·los: «La infraestructu·
ra més important que s’ha fet a Catalunya aquest any concret, vostès me poden dir, 
ministeri i CNMC, si l’ha pagat l’operador o l’han pagat tercers?» Per tres vegades 
el ministeri va contestar: «Este dato no lo tengo.» La infraestructura més impor·
tant que es va fer a Catalunya aquell any, una infraestructura de 10 milions. Si ese 
dato no lo tiene el ministerio, los quilómetros de líneas de 25..., per a les voreres de 
Barcelona... Si li pregunto aquesta dada, em dirà: «Ah, ¿pero han hecho líneas?» No 
ho sé, eh?, és la contesta que havien fet.

És a dir, la infraestructura més important feta l’any 2008 o 2009 –no sé quin era, 
el 8 o el 9, em sembla que era el 8– a Catalunya..., se li va preguntar per tres vega·
des: «Digui’m qui l’ha pagat: el sistema, a través de les empreses, o particulars, o 
quina part cada un.» «No tengo este dato.» El que sí que sé és que se retribueix el 
sistema, i es carrega als peatges del sistema elèctric. Això sí que ho puc comprovar, 
perquè està...

No sé si he contestat totes les preguntes. Estic aquí per a qualsevol aclariment.

El president

Moltes gràcies, senyor Palacín. No sé si volen obrir un torn per repreguntar i 
per a aclariments. (Veus de fons.) Doncs té la paraula la senyora Romero, pel Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Alícia Romero Llano

Bé, senyor Palacín. Em sap greu, però és que no m’ha respost. Vull dir, clar, dir·
me: «Sí, sí, en fem seguiment.» No, però jo volia saber... Escolti’m, nosaltres estem 
obligats a fer seguiment del compliment d’aquestes inversions. Jo li pregunto com 
ho fan, és a dir, si estableixen un comitè de seguiment... És que, clar, està molt bé 
anunciar inversions, però... Més enllà de que després, és veritat, obrim algun expe·
dient sancionador, hauríem d’intentar no arribar aquí, perquè realment complissin el 
que diuen, perquè, si no, tot acaba amb powerpoints fantàstics.

Sobre el tema de les energies renovables, no sé si vostè està criticant que s’hagi 
liberalitzat i voldria un monopoli, no ho sé. Bé, vostè..., com que vostè ve d’un sector 
ideològic, tot i que ha dit que no és polític, suposo que deu preferir això altre; no ho 
sé, eh? En tot cas, del Decret 147/2009 han passat deu anys. És a dir, si vostès el vo·
len derogar, portin·lo al Parlament. No tenen majoria parlamentària per derogar·lo? 
Doncs busquin..., acordin... És que, clar, aquell decret permetia avançar, i tenim pa·
rades totes les instal·lacions eòliques. És veritat que va haver·hi soroll, a l’entorn de 
tot això, però, bé, és que han passat deu anys. Vull dir que, si vostès creuen això, 
facin..., i ja veurem si troben les majories perquè es derogui.
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En tot cas, el que és una vergonya..., i jo, de veritat, li agraeixo l’honestedat al 
senyor Ferran Civit, perquè poques vegades escoltes un diputat dels grups que donen 
suport al Govern ser tan sincer. Clar, també és que és tan flagrant, la realitat, no?, 
que és que a Catalunya no aconseguirem el 50 per cent de producció d’electricitat 
per a energies renovables el 2030, està molt clar i ho diuen els experts. Per tant, jo 
el que vull saber és què pensen fer vostès.

Perquè jo el que li preguntava..., ja no li preguntava això, eh? Jo em centrava 
molt en la seva intervenció, però li deia: «Escolti, vostès també estan treballant amb 
Endesa com a empresa que distribueix i que té la major xarxa de distribució elèctri·
ca perquè una part de la producció la faci amb renovables, que sembla que ho anun·
cia cada dia.» Bé, jo li preguntava això. Ja no li demano que faci una llei per a les 
energies renovables, que és el que ens tocaria tenir, però el que està clar és que la 
situació és molt deficient, que estem per sota del que estàvem en producció d’energia 
renovable el 2013, i que, per tant, en comptes d’anar endavant anem endarrere. Vull 
dir, no ho sé, és que aquest Govern no sé a què aspira, en aquest sentit, no? Però que·
dar·nos al final de la cua, però sobretot ser una de les zones més contaminants del 
món, no?, perquè, clar, mentre seguim produint l’energia, el gran gruix, a través de  
les nuclears, doncs, bé..., clar, no contribuïm a millorar el planeta, entre moltes al·
tres coses, eh?

En fi, jo crec que estaria bé facilitar a les empreses que s’instal·lin..., entre altres 
coses perquè tardem set anys en autoritzacions administratives, a Catalunya, mentre 
que la mitjana d’Espanya és la meitat del temps, és a dir que alguna cosa no devem 
estar fent bé i ens podríem plantejar per facilitar i potenciar la producció  d’energies 
renovables a Catalunya. I crec que en això sí que hi té competències, el Govern, i 
s’hi podria posar, ja que jo crec que és un clam al cel, que toca avançar en aquest 
sentit.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Molt breument. A ver, señor Palacín, yo le hacía unas cuantas preguntas teniendo 
en cuenta muy claramente que el sistema eléctrico es español, y no solo catalán, por·
que, efectivamente, hay unas competencias que sobrepasan el marco competencial 
de Cataluña, pero precisamente usted es el representante de la Generalitat.

Y precisamente porque la Generalitat también es una institución del Estado es·
pañol, pues, tiene que tener y es lógico que tenga una posición, por lo que usted mis·
mo me ha contestado en un momento determinado, sobre si el operador del sistema 
ha de ser independiente o no, sobre si el sistema de retribución de las redes de dis·
tribución... Es decir, en todas esas cuestiones, lo lógico es que la Generalitat y usted, 
como director general de Industria, tuviesen un posicionamiento. Precisamente yo 
en base a esto le preguntaba.

¿Por qué? Pues porque hablarnos de transporte y distribución significa hablarnos 
de todas esas cosas. Y en todas esas cosas, aunque no sean estrictamente competen·
cia de la Generalitat, la Generalitat incluso tiene la obligación de tener una posición 
sobre ellas, sencillamente.

El president

Moltes gràcies, senyor Espinosa. I ara té la paraula, per Catalunya en Comú 
Podem, el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Seré molt breu. Segurament, eh?, la responsabilitat que Catalunya 
tingui les xifres que té en energies renovables no és només culpa de la Generalitat 
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de Catalunya. Crec que en som tots conscients. Hi ha hagut decrets estatals que han 
dificultat això, hi ha hagut dinàmiques en el sector privat que ho han dificultat. Ara 
bé, culpar un decret que podrien haver derogat vostès l’any que consideressin opor·
tú, des del 2010 fins aquest, crec que és una mica..., no ho sé, com a mínim, preo·
cupant, perquè si el debat és aquest, haver·lo portat al Parlament. És a dir, no crec 
que hi hagués hagut cap enrocament de cap grup parlamentari, si s’hagués consta·
tat que la redacció d’un decret impedeix l’ampliació del parc d’energies renovables, 
però no s’ha fet.

Per tant, crec que és una mica una fugida d’estudi. En tot cas, estarem atents a la 
discussió que s’obrirà amb la derogació del decret.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, pel Grup Parlamentari del Partit Popular, té la 
paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Només una puntualització. Fa vint anys, del problema del desenvolupa·
ment de les renovables a Catalunya, i, bàsicament..., una frase –i, en aquest sentit, 
estic bastant d’acord amb la senyora Romero– que ho resumeix tot. I el decret del 
2009 el que acaba de ser és..., anava a dir «la gota que fa vessar el vas»; no, el tap 
que fa que el vas pugui acabar·se d’omplir –el tap.

Bàsicament el problema es resumeix en una frase, que és: mentre que a Catalunya 
es triga set anys en donar el permís per a una instal·lació, per exemple, eòlica, a al·
tres comunitats, com ara –i no en citaré cap del Partit Popular– Castella · la Manxa, 
es trigaven set mesos. I per això el desenvolupament eòlic en unes comunitats és..., 
bé, perdoni, a totes les comunitats, ha sigut molt més important que no pas el desen·
volupament eòlic que hi ha hagut a Catalunya. És igual, podem donar la culpa als 
governs, però moltes vegades els responsables de que les coses no vagin bé estan 
bastant més a prop del que ens agradaria imaginar a alguns.

Senyor Palacín, només una consideració respecte a les preguntes que jo li he fet. 
Almenys m’ha anat esmentant les que jo li he anat fent, excepte una, que jo consi·
dero que segurament és la més important: punts febles de la xarxa de distribució i 
transport a Catalunya en aquest moment. Tenim identificades algunes zones en les 
quals hi hagi febleses, hi hagi riscos de patir deficiències en el subministrament, per 
manca d’inversió o per manca de noves infraestructures de distribució de transport?

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, pel Grup Republicà, té la paraula el se·
nyor Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Jo, simplement, ratificar algunes preguntes, que, com que n’hi 
he fet moltes, segurament han quedat pendents. Una és sobre el tema de la partici·
pació del territori per al foment de les energies renovables, sobretot aquests grans 
parcs, perquè al cap i a la fi necessitarem el territori, que és on s’hauran d’instal·lar. 
Dues: quines peticions hi ha ara, actualment, de connexió de parcs renovables. Tres: 
quin és l’estat de la xarxa i el seu manteniment, o també de prevenció, pel tema del 
risc d’incendis.

I m’agradaria acabar amb una última pregunta nova, i també amb una reflexió. 
Quan alguna masia o un edifici aïllat es vol connectar a la xarxa, generalment, pre·
cisament, d’aquesta empresa de la qual tots hem parlat..., fa un abús brutal, com si 
el cable fos directament d’or i els pilars que han d’aguantar aquest cable fossin de 
titani. Fa uns costos que..., per això també aquestes coses desincentiven el fet de que 
la gent es vulgui quedar a viure al territori. Quan tu et vols arreglar una masia o 

Fascicle segon
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qualsevol altra cosa d’aquestes, et costa més car portar la llum allà que no pas el fet 
d’arreglar·te la masia.

I l’última reflexió seria que el sistema elèctric actual no és ni català ni espanyol 
ni europeu ni mundial, és de les grans empreses, que en fan un ús i abús espectacu·
lar, en detriment dels drets de la ciutadania i, lògicament, del medi ambient.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Civit. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el senyor Puig.

Josep Puig i Boix

Gràcies. Només insistir una mica en demanar quines previsions hi ha per faci·
litar que la ciutadania, de forma individual o col·lectiva, pugui convertir·se en ge·
neradora, perquè entenc que el Govern l’única cosa que ha de fer és facilitar tots 
aquests processos. I m’agradaria saber quines previsions hi ha perquè això pugui ser 
materialitzat d’una vegada, que no hàgim de passar mesos i mesos de tramitacions. 

El president

Moltes gràcies, senyor Puig. I ara, senyor Palacín, tindria cinc minutets. Jo li 
agrairia que s’ajustés al temps, perquè anem una miqueta justets per a la propera 
compareixença, per donar resposta i aclariments.

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Sobre el comitè de seguiment de les inversions, de la senyora Romero, efectiva·
ment, es fa seguiment de les instal·lacions de les inversions. Se’n fa un seguiment, hi 
ha un departament concret a la meua direcció que es dedica a això, a fer el segui·
ment d’aquestes inversions, eh?

I aquí li he de donar la raó al senyor Rodríguez: el problema no és el decret sol, 
eh?, és més enllà del decret. Crec que un diputat del seu grup parlamentari que va 
aprovar el decret, que és l’únic que en aquests moments continua a la ZDP viva, la 7,  
que avui continua com a alcalde, avui s’oposa a aquesta ZDP. És a dir, és una cosa 
sorprenent. És a dir, no són sols decrets.

Uns senyors que aproven un decret, que faran renovables a Catalunya, posen el 
municipi com a ZDP, eh?, i quan tramitem aquesta infraestructura, que ha costat 
menys d’onze mesos tramitar·la... És a dir, el que diuen a fora també ho fem aquí, 
eh? Aquí aquesta ZDP ha costat onze mesos, tramitar·la. Avui podríem fer la ZDP. 
Doncs hi ha un alcalde que s’hi oposa, i és un senyor que va ser el que va proposar 
aquest Decret 147/2009. És curiós. Vull, dir, jo sols ho poso com a anècdota. Era al·
calde i diputat, en aquells moments. (Alícia Romero Llano diu: «D’acord, però estem 
parlant de Catalunya.») No, no; aquí, aquí, diputat aquí, a Catalunya. (Veus de fons.) 
No, no, en aquest Parlament, en aquesta sala. (Alícia Romero Llano intervé sense 
fer ús del micròfon.) Però no podem desenvolupar aquesta ZDP per aquest senyor. 
(Alícia Romero Llano intervé sense fer ús del micròfon.)

El president

Si us plau, no entrem en un debat. Si us plau...

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

No, no, la ZDP sencera. Perquè si tu tens 90 megawatts i tu li’n treus 40, en 
aquesta ZDP, no és rendible, aquesta inversió. I no la fa. Noranta megawatts. Però, 
cuidado, jo aniré a més –aniré a més– i li donaré una altra dada, senyora Alícia. 
(Alícia Romero Llano diu: «Alícia Romero.») Sí. (Alícia Romero Llano diu: «És 
que... No, als senyors els diuen pel cognom i a mi em diu “Alícia”. Doncs senyora 
Romero.»)

Senyora Romero, perdoni. (Veus de fons.) Hi ha 450 megawatts més a Catalunya 
que es podrien fer, autoritzats o en tràmit d’autorització. No es mou ningú. Però no 
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ha sigut sols pel decret; és que fins al 2018, finals del 17, no hi havia cap interès de 
fer renovables, en aquest país. No hi havia cap interès, perquè hi havia una reforma 
que se les havia carregat. Però jo recordo que l’any 2017 van caducar mil i escaig 
megawatts perquè la gent no movia cap expedient, i encara en queden 450 més 90 
que no els mou ningú, estan allà esperant, i possiblement podríem començar demà 
passat a fer·los.

No és sols el decret, és la voluntat. I també hem de dir com som tots: tots som 
molt renovables però a casa dels altres, no a casa meva, eh? Vull dir, començant 
per mi i començant per... Però mos hem de saber també..., la mea culpa, vull dir... 
M’agradaria que d’això també en fóssim conscients, eh? Me sembla que amb això 
he contestat dos o tres...

Yo no quería discutirle, señor Espinosa, o le digo el nombre o... (Veus de fons.) 
En ningún momento he querido ofender a nadie en el nombre ni en el apellido, y 
menos... Perdonin·me si ho he fet, eh?

L’operador del sistema de transport..., yo creo que se lo he dicho. Ho he dit, eh? 
Yo soy partidario de separarlo. Y el sistema de retribución yo creo que..., no lo habré 
dicho en mi intervención inicial, pero en la respuesta yo creo que mi opinión se la 
he expresado; si no, se la vuelvo a... Y perdone si no...

Després, el senyor Rodríguez, punts febles de... Li he de dir que no. No conec 
que hi hagi punts febles, però si n’hi ha algun actuarem. Li puc assegurar, senyor 
Rodríguez, que, si detectem un punt feble, eh?, nosaltres actuarem perquè això es 
corregeixi com més aviat millor.

Tema de participació i territori, doncs, jo crec que és clau. És a dir, evidentment, 
per exemple, Barcelona és difícil que faci inversions en renovables... Ara bé, haurà 
de, no ho sé, compartir els costos i beneficis amb el territori. I crec que és la clau,  
i s’hauria de fer una distribució d’aquestes energies pel territori.

Petició de connexió de parcs renovables. Jo li he de dir que venen empreses o pro·
motors que pregunten per fer energies renovables, però la legislació no mos empara. 
No hi ha peticions, allò, formals; en aquests moments, no n’hi ha, de grans..., però sí 
que li he dit que més o menys autoritzem una o dos instal·lacions cada dia, petites.

Estat de xarxa respecte al risc d’incendis. Bé, les empreses estan obligades a fer 
les tales i podes. Nosaltres ho comprovem i també ajudem la fiscalia o el daixò, si 
hi ha algun incendi, per saber per què ha vingut aquest incendi o què l’ha provocat.

I abús brutal de la xarxa en cas d’electrificació d’una masia, clar, jo... No queda 
bé que ho diga, això ho diu la regulació: quan un demana un subministrament per 
a un sol, aquell ha de fer el cost d’aquella infraestructura. Si fossin dos, l’ha de fer 
l’empresa, i mantenir·la. És així; és a dir, és trist, però... Ho hem patit –ho hem patit–,  
i en la pròpia persona.

I previsió de facilitar..., individual i col·lectiva. Crec que aquí hem fet molt, nos·
altres, Pep, senyor Puig, vamos, ja no sé si... Nosaltres sempre hem sigut molt de·
fensors de l’autoconsum, molt, i crec que vostè ho pot certificar, en aquesta sala. 
Hem fet actuacions perquè hem vist que la regulació que hi havia no afavoria l’au·
toconsum. Prova d’això..., vam presentar un recurs al Constitucional, per exemple, 
i va permetre que es fes l’autoconsum col·lectiu. Si no, per exemple, un senyor a 
Barcelona mai hauria pogut tindre autoconsum, perquè les comunitats..., quasi tots 
vivim en una propietat vertical, i, per tant, si no haguéssim pogut compartir aquest 
daixò, difícilment... I, després, s’han fet també al·legacions a qualsevol disposició, i 
gràcies a això avui tenim una regulació que jo crec que afavoreix l’autoconsum tan 
individual com col·lectiu. No sé si li he contestat...

Res més. Si hi ha alguna pregunta... Moltes gràcies, president, i a vostès.

El president

Moltes gràcies, senyor Palacín. Agrair·li la presència avui aquí, a aquesta com·
pareixença, en nom de tota la comissió.

Aturarem un minutet i ja rebrem el proper compareixent.
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El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Puc dir una paraula?

El president

Sí, sí, endavant.

El director general d’Energia, Mines i Seguretat Industrial

Perdone si a alguien le ha ofendido, pero esto es una cosa..., es un negocio que lo 
llevo yo mucho en mi sangre, llevo cuarenta años en el sector, y a lo mejor he dicho 
algo con alguna vehemencia que no toca. Yo pido disculpas. Y si a alguien no le he 
dicho por el nombre correcto, le pido más disculpas aún, vamos.

El president

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i vuit minuts i es reprèn a un quart de sis 

i tretze minuts.

El president

(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada la intervenció del president, 
que dona la paraula a Joan Elias Garcia.)

Compareixença de Joan Elias, president de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques, per a informar sobre les universitats públiques

357-00594/12

Joan Elias Garcia (president de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques)

Senyores i senyors diputats, bé, moltes gràcies per convocar·nos per presentar la 
situació de les universitats públiques. A mode de presentació, volia recordar –em 
toca presidir l’ACUP, per torn, aquest any– que l’ACUP es va crear l’any 2004 i aple·
ga les vuit universitats públiques catalanes, i té la finalitat de ser la veu essencial de 
les universitats públiques, etcètera. Aquest és el context en el que jo avui presento 
aquest informe, aquestes dades.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals po-
den ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Simplement per centrar de què estem parlant, el sistema universitari públic de 
Catalunya té 216.000 estudiants, 18.000 en personal docent i investigador i 8.600 
en personal d’administració i serveis. Un podria pensar que és un sistema gran, 
pel nombre d’universitats, però, si el comparem amb sistemes propers, Catalunya... 
Aquí hi ha un gràfic on es veu la dimensió d’alguns sistemes universitaris respec·
te al nombre d’universitats. Per tant, a Catalunya hi ha 1 milió i escaig d’habitants 
per universitat pública, una mica més que a Espanya, una mica més que a Itàlia, i, 
si anem cap a França, el Regne Unit, Alemanya o Suècia, el nombre baixa, és a dir, 
hi han més universitats públiques per habitant, no? Per tant, no és un sistema sobre·
dimensionat.

Bé, ara podria fer una presentació extensíssima sobre els mèrits del nostre siste·
ma. Estic ben segur que tots vostès ja el coneixen. El sistema públic d’universitats té 
impactes en tots els àmbits de la vida i de la societat: en formació i docència, recerca 
i innovació, internacionalització; té impactes socials, culturals i econòmics, i també 
en inversió pública i finançament.

Simplement en diré alguns trets que jo crec que són importants, alguns resultats 
destacables del sistema públic d’universitats. Bé, l’educació superior s’ha democra·
titzat a Catalunya els darrers cinquanta anys, des de finals dels setanta. Avui en dia, 
més del 40 per cent dels joves catalans accedeixen a estudis superiors, xifra superior 
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a la mitjana europea, i prop del 20 per cent dels estudiants universitaris ja realitzen 
estades formatives a l’estranger.

La captació de recerca també és realment altament competitiva. Al 3r Programa 
marc de la Unió Europea, que comprèn del 90 al 94, havíem aconseguit, el sistema 
públic d’universitats, 34 milions, i amb el Programa marc 2007·2013 –l’actual no 
està acabat– vam captar 992 milions.

Per altre cantó, les universitats públiques segueixen obtenint resultats meritoris 
en diferents rànquings internacionals. El nostre sistema públic d’universitats sempre 
està a les primeres posicions dels rànquings, rànquings internacionals de Xangai, et·
cètera, i sempre estem en primera, segona posició..., en tots aquests rànquings. Per 
tant, és una mostra, és un indici de la bona salut del sistema universitari.

En algunes posicions estem en llocs molt importants. En podria citar diversos 
exemples, però en citaré dos: la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona 
està situada al trenta·setè lloc del món, però la Facultat de Veterinària de la Universitat 
Autònoma és la vuitena a nivell mundial. És un èxit. I etcètera, podria anar dient al·
tres centres que estan a unes posicions excel·lents a nivell mundial. Ja no ho comparo 
a nivell europeu ni a nivell espanyol, sinó que estic parlant a nivell mundial. I parti·
cipem en xarxes d’altíssima qualitat, com la LERU, League of European Research 
Universities, amb Oxford, Cambridge, etcètera.

Aquest reconeixement o, millor dit, aquesta internacionalització i alt nivell cien·
tífic i acadèmic de les nostres universitats han sigut referendats, podem dir, en el 
reconeixement o l’aprovació de quatre xarxes europees, d’aliances europees. El 
president Macron, a una xerrada que va fer a La Sorbonne fa poc pocs anys, va dir 
que havíem d’anar cap a aliances europees. Bé, quatre universitats catalanes estan 
involucrades en xarxes d’aquest tipus, europees, i la Universitat de Barcelona en co·
ordina una. Per tant, hi ha un reconeixement, hi ha una homologació a nivell euro·
peu del nostre sistema.

Parlaré d’alguns impactes socials. Aquí estic projectant l’impacte social del sis·
tema d’universitats públiques catalanes i el de recerca, desenvolupament i innova·
ció. Pel que fa a les universitats públiques catalanes, contribueixen a l’1,4 del PIB de 
Catalunya, i generen aproximadament uns 45.000 llocs de treball a temps complet. 
Si un hi afegeix el sistema de recerca, desenvolupament i innovació, estem contri·
buint amb 1,7 al PIB català i seixanta mil llocs de treball.

Més encara, per cada cent euros d’inversió pública a les universitats públiques 
catalanes, aquestes retornen 402 euros a l’economia catalana. M’agradaria muntar 
un fons d’inversió d’aquest tipus... Jo hi posaria diners, perquè tinc un 400 per cent 
de rendiment. Per desgràcia, no n’hi ha cap, d’aquest tipus. És més, és un fet uni·
versal que, com més formació, més ocupació, eh? I aquestes són les dades. El mite 
aquest de que la formació no assegura treball no és veritat. Les estadístiques ho 
diuen.

A més, podríem fer una altra corba amb esperança de vida, una altra amb obesi·
tat, amb el fracàs escolar dels fills quan la mare té estudis superiors... Quan la mare 
té estudis superiors –perquè encara la mare és la que té cura dels aspectes escolars–, 
el fracàs és menor. O amb els hàbits de lectura: quan la mare té hàbits de lectura, els 
fills tenen hàbits de lectura. Per tant, com més formació, millor vida, més felicitat, 
podem dir.

Bé, per tant, podem dir que el sistema català d’universitats públiques ha sigut 
un model d’èxit. Però –per això estem aquí avui, per això vam demanar de venir, 
i gràcies per la invitació, una altra vegada– tot aquest potencial, tot aquest èxit, jo 
crec que es troba en seriós perill. Els indicadors, com els de Leiden, que alimenten 
molts rànquings, nodreixen molts rànquings, ho diuen: la velocitat de millora del 
sistema català espanyol –i del sistema català, que n’estem parlant ara– és menor que 
la millora dels altres. És a dir, s’està veient que s’està frenant el sistema. És a dir, el 
nivell de publicacions i d’aportacions s’està alentint. Per tant, d’aquí poc creiem que 
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la posició del sistema universitari català en els rànquings empitjorarà; es frenarà  
i empitjorarà.

I aquest problema l’hem plantejat a la societat, darrerament, per diferents canals. 
Hem publicat comunicats, un article a La Vanguardia –aquest, del dia 25 de juny–, 
que vam signar tots els rectors de les universitats públiques. Era un article de fons a 
La Vanguardia adreçat al públic en general. No hi havien xifres, perquè, com deia 
el Hawking, «quan en un llibre hi apareix una fórmula, perdo mil lectors», i jo soc 
un matemàtic, però és així. I, per tant, no hi havia fórmules ni números, i, per tant, 
era un article on explicàvem la importància i la prioritat social que representa la 
universitat.

Ahir el president de la Generalitat va fer una piulada on deia això, que sí que la 
universitat és una prioritat social. Piulada després de la reunió que vam tenir amb ell 
a Palau, amb la consellera d’Empresa i Coneixement, com també alts càrrecs d’Eco·
nomia i tots els rectors de les universitats públiques –ha sortit, aquesta notícia, als 
mitjans. I avui estem aquí per exposar al Parlament el problema.

Demà l’ACUP farà públic un manifest, el manifest de Sant Pere de Ribes, on ex·
plicarem el problema de que el model públic d’universitats català està en perill, i les 
solucions que plantegem, en línia del que avui exposaré, cap al final. També l’ACUP 
–a qui avui jo represento– vol agrair al Parlament de Catalunya que aprovés recent·
ment una moció sobre les universitats que està en la línia del que proposa l’ACUP, 
que proposa la conselleria, i també tot el sistema universitari català.

Voldria recordar que el 2016, el conjunt de rectors i rectores i presidents i presi·
dentes de consells socials van fer –jo no era rector–..., vam fer una declaració institu·
cional, la Declaració de Sant Daniel –tots són sants, eh? (rialles)–, que reclamava una 
acció immediata dels poders públics per situar la política universitària i de recerca al 
centre de les polítiques públiques i de les prioritats del Govern de la Generalitat. Han 
passat tres anys i no només no s’ha avançat, sinó que en alguns àmbits la manca d’ac·
ció pública ha empitjorat les condicions materials i humanes de les universitats pú·
bliques, cosa que posa en seriós perill, creiem, la feina feta els darrers tres decennis.

Alguns aspectes... Fins ara he dit algunes pinzellades dels aspectes positius. Ara 
explicaré per què diem que estem en perill. L’envelliment del PDI. El primer quadre 
és la piràmide edat homes·dones el 2011; el de la dreta, a dalt, 2018, una projecció 
als cinc anys i una projecció als deu anys. Per tant, si no fem res, superarem els sei·
xanta anys com a edat mitjana del PDI. I és així. Els grans avenços en ciència, en 
tecnologia, en innovació docent, els fa la gent jove, i en algunes àrees, com l’àrea 
a la que jo m’he dedicat tota la vida –l’àlgebra, les matemàtiques, la física–, els fan 
la gent extremadament jove; «extremadament jove» vull dir joves en fase postdoc·
toral o doctoral. Per tant, hem d’incorporar gent jove al sistema; si no, el sistema 
s’envellirà.

Què fem, els que tenim seixanta anys, a part de fer de rector? Al que ens dedi·
quem és a guiar, a aportar el nostre coneixement, a aportar la nostra saviesa, però 
no –si no ho hem fet, no ho farem– a fer revolucions com la que va fer Einstein quan 
era molt jove o altres grans científics i pensadors de la història. Per tant, urgeix el 
relleu generacional a la universitat. Hem d’incorporar nois i noies joves que perme·
tin millorar la nostra universitat.

Si en el PDI és un problema, en el PAS encara és pitjor. L’envelliment del PAS 
és extrem. També hi ha un biaix de gènere, com poden veure, que també és un pro·
blema a considerar, i també és la projecció... El 2028, ja ho veuen, si no fem alguna 
cosa, la piràmide d’edat com serà. Vull dir, serà encara pitjor que la del PDI.

Per tant, l’envelliment pel que fa al PDI i el PAS és un tema molt complicat. Però, 
encara més, la ràtio PAS·PDI ha anat baixant, fins a un màxim, el 2012, i actual·
ment és 0,49. És a dir, hi han 0,49 PAS per PDI. Als sistemes universitats en els que 
sempre ens emmirallem la ràtio és gairebé d’1 –gairebé d’1. No és cert que sobri 
PAS, manca molt personal d’administració i serveis.
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Sempre faig la broma de que a la universitat el que estem fent..., molt PDI es de·
dica a fer de PAS, fer tasques administratives, és a dir, temes de qualitat... És com 
si lloguéssim un enginyer per canviar una bombeta: primer, estem sobrepagant la 
feina, i, segon, ho farà malament, segurament, canviar una bombeta. Estic exage·
rant, ja m’entenen, eh? És a dir, el PDI que es dedica a fer feines de PAS, fer feines 
de tècnic, amb molt bona voluntat, quan ho sap fer ja ha deixat el càrrec, ja no és 
vicedegà. Va així. El vicedegà que es dedica a temes de qualitat, quan ha après de 
què va la qualitat, deixa el càrrec, perquè se li ha acabat el mandat. I tornem·hi. 
En canvi, el personal tècnic d’alt nivell, format en qualitat o en xarxes socials o en 
comunicació, té una trajectòria professional; s’hi dedica, a això, en sap, amb el seu 
nivell qualificatiu.

Per tant, no només tenim un problema de manca de suport administratiu, sinó 
també de perfils. Venim d’una estructura de personal d’administració i serveis pen·
sada..., anava a dir allò de: «Profesor, es la hora», i t’esborrava la pissarra; això ja 
fa segles que no es fa, això d’esborrar la pissarra, però sí que el que ens calen són 
tècnics. Ens calen estadístics, ens calen tècnics en xarxes socials, en qualitat, en co·
municació... Això és el que ens cal, tècnics d’alt nivell. S’ha de professionalitzar el 
PAS, i per a això ens calen mitjans.

Quan un es mou per Europa i té contacte, com deia abans, amb la LERU, amb 
sistemes com Oxford, Cambridge, etcètera, o La Sorbonne –no cal anar massa més 
lluny–, o Copenhaguen, a vegades ets l’únic acadèmic, perquè tota la resta són tèc·
nics d’alt nivell, alts executius de les universitats, que saben molt més que tu, perquè 
potser porten quinze o vint anys treballant sobre aquells assumptes. Per tant, no no·
més el nombre..., sinó també els perfils.

Parlem ara de finançament. Aquesta és la gràfica del finançament del sistema pú·
blic. S’ha passat d’un finançament de la Generalitat de 908 milions l’any 2009 a un 
finançament de 766 l’any 17, amb una màxima reducció l’any 2014, de 678 milions. 
Així mateix, el Pla d’inversions universitàries, el PIU, avui en dia és pràcticament 
inexistent.

L’exemple, que me’l conec bé, la meva universitat: la Universitat de Barcelona té 
600.000 metres quadrats, i dediquem a temes de manteniment uns 2 milions i mig 
l’any, no arriba a tres. Un es pot imaginar que difícilment es pot renovar el material 
docent, es poden renovar ascensors, aires condicionats, etcètera. D’acord? Ens caldrien  
entre 20 i 30 milions anuals per mantenir 600.000 metres quadrats, que molts d’ells 
són molt antics. Quan una façana cau, quan una caldera explota –i no fa mal a ningú, 
eh?–, hem de córrer i treure els diners d’un cantó per posar·los allà. No hi ha un pro·
cediment de manteniment i de renovació de les infraestructures.

I com ens ho hem fet? No som premis Nobel d’economia ni mags. Bé, aquí hi ha el 
pressupost normalitzat al cent per cent. Bé, la baixada de finançament públic s’ha com·
pensat amb un increment de taxes, d’acord? I aquí es veu: la franja més obscura és l’apor·
tació de la Generalitat, i, a dalt, l’aportació de les famílies.

I això ho veiem com un problema, perquè l’últim estudi que es va fer a la Xarxa Vives 
demostra que només el 10 per cent de l’alumnat de les universitats de la Xarxa Vives pro·
venen de famílies amb un nivell formatiu baix i amb una ocupació màxima d’ambdós 
progenitors també baixa, d’acord? Per tant, ens preocupa també l’accés de la gent o de 
les famílies d’entorns familiars més desfavorits. El talent està arreu, i, per tant, també 
ens convé... A vegades parlem del gènere, que hi ha talent i no podem deixar de banda 
el talent que hi ha en les dones, i també hem de recuperar i mantenir el talent que hi ha 
també en les classes més desfavorides, d’acord?

Preus màxims i mínims d’un curs de grau en euros. La blava és Catalunya; les 
altres són el sistema..., Andalusia, Aragó, etcètera. Estem a la forquilla gran, però la 
més alta. Ja sé que és un fet conegut, però jo crec que avui toca explicar·ho.

Més encara: quin és el finançament públic de les universitats públiques catalanes 
respecte al PIB, al PIB català? La mitjana de l’Estat és del 0,58; Catalunya, el 0,4.  
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Ja veuen aquí... Balears és el més petit, i Andalusia i la Comunitat Valenciana són 
els més alts. Andalusia quasi duplica el tant per cent del PIB dedicat al sistema pú·
blic d’universitats.

Podem dir que el sistema català d’universitats públiques és d’èxit per les xifres que he  
dit i pels resultats que he dit, i per molts altres que vostès tenen a les mans i que l’ACUP 
es dedica a explicar amb els seus informes anuals, etcètera. Però jo crec que es troba en 
un seriós perill, i així ho demostren els indicadors, com ja he dit.

Poso l’exemple sempre de la sanitat. Tenim la millor sanitat del món, o de les 
millors sanitats del món. Per què? Perquè el país ha invertit molt en sanitat, tenim 
els millors aparells... Però si posem davant d’un aparell de ressonància magnètica un 
mico o davant d’un PET un mico, això no funciona. Per què tenim la millor sanitat 
del món? Perquè tenim els millors professionals del món: metges, infermeria, auxi·
liars, etcètera. D’acord? I ben organitzats i, evidentment, amb una inversió pública 
considerable en mitjans i en edificis. Però, sobretot, el que fa que el sistema de sani·
tat català sigui dels millors del món són els professionals.

I d’on venen, aquests professionals? Venen de les nostres facultats de medicina i 
d’infermeria, etcètera. Podríem dir el mateix en altres àrees, com són l’enginyeria, 
etcètera; dic la sanitat perquè és la que ens toca transversalment a tots. Els cirurgi·
ans excel·lents, els cirurgians bons, tarden quinze anys en formar·se. Fan la carrera, 
fan la residència i encara els queden uns quants anys per agafar destresa, eh?, supo·
sant que tinguin habilitats naturals. Quinze anys. Per tant, els cirurgians excel·lents 
o molt bons del 2035 –del 2035– aquest curs començaran la seva carrera. Per tant, o 
invertim ara en el sistema universitari o el 2035 –ja comença a passar– ens faltaran 
metges d’algunes especialitats. Dic medicina perquè és la que és més comprensible 
per tots i perquè, per desgràcia, tots hem de passar de tant en tant per cal metge.

Què volem? Ara ve... Vaig bé de temps, no? (Veus de fons.) Sí, no em falta molt, 
eh?, estic... (Veus de fons.) No, no, em queden tres pàgines i en porto sis. Què volem? 
Jo crec que el que hem de fer, i hi estem treballant molt els rectors i tota la comuni·
tat, és aprovar i posar en marxa el Pacte nacional per a la societat del coneixement, 
amb el lideratge del Parlament i el Govern de la Generalitat. I aquí hi estem treba·
llant molt, tots plegats. Jo crec que d’aquí sortirà un pacte que..., bé, no sé com serà, 
perquè encara no s’ha escrit, eh? I, per tant, d’allà en sortirà un model de finança·
ment, etcètera, etcètera. Després ja parlaré sobre aquest tema.

I també la Llei de la ciència, també ens cal tenir una llei de la ciència que perme·
ti l’impuls de la recerca universitària encara d’una forma més decidida.

També afavorir autonomia institucional de les universitats públiques en els seus 
àmbits organitzatius, de personal, financers i acadèmics. A vegades hi han accions 
que milloren molt els sistemes, els fan més eficaços, sense haver·hi d’invertir ni un 
euro. A vegades simplement són temes organitzatius o legislatius.

I, parlant d’autonomia, els consells socials són l’òrgan mitjançant el que la so·
cietat participa directament en les universitats. Dos membres dels consells socials 
són nomenats pel Parlament de Catalunya. Avui tots els consellers i conselleres no·
menats pel Parlament tenen el seu mandat vençut, alguns des del 2017. Això m’han 
demanat els consellers dels consells socials que ho digui. Si us plau, Parlament, no·
menin els consellers i conselleres dels diferents consells socials, eh?, perquè el con·
sell social és una eina important dins de l’autonomia universitària.

I el que demanem és essencialment..., el pacte nacional és el més llarg a mitjà 
termini, però el que demanem és posar en marxa un pla de xoc de la Generalitat 
per a la millora del finançament en el període 20·22. I el que demanem, en con·
cret, és recuperar, per a l’any 2020 –i així li vam expressar ahir al president de la 
Generalitat–, la xifra de finançament de la Generalitat de Catalunya de l’any 2010, o 
sigui, el finançament precrisi, que són uns 1.900 milions d’euros, fins a arribar, l’any 
2022, als 1.300 milions d’euros, que també així ho proposa la Secretaria d’Univer·
sitats i Recerca.
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També aprovar un pla d’inversions de la Generalitat per fer front a la renovació i 
actualització de les infraestructures i equipaments, que hem valorat en una inversió 
d’uns 100 milions d’euros. Abans els comentava que la ciutat de Barcelona, que és 
la que conec més concretament..., no estic parlant d’obra nova, eh?, estic parlant de 
posar al dia les infraestructures, i estava parlant d’uns 30 milions, a la UB, que ens 
calen anualment per mantenir la casa de manera eficient. La UB és el 30 per cent del 
sistema. (Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) 
D’acord. Primer avís. Aquí no hi ha llums vermells... (Rialles.) Estic acabant, eh?

I, bé, el segon tema és posar en marxa també un pla de xoc per renovar les plan·
tilles del PDI i el PAS.

Tots aquests aspectes, en el manifest de l’ACUP, que publicarem demà al matí 
o al migdia, eh?, hi surten. Sobretot el pla de xoc del PDI per anar reduint progres·
sivament els temes d’interinatge i precarietat que hi ha a les nostres universitats. Ja 
hi estem treballant molt, hi estem fent molts esforços, però ens calen aportacions 
addicionals per poder·ho fer.

També un compromís per desenvolupar la carrera professional d’administració i 
serveis. És el que estava comentant abans, d’anar cap aquells perfils més professio·
nalitzadors del personal d’administració i serveis.

Reduir les taxes i preus universitaris, com així el Parlament ho ha aprovat diver·
ses vegades, fins a assolir una reducció del 30 per cent. Això s’ha de fer a poc a poc, 
eh? –a poc a poc–, per no castigar el finançament de les universitats. Per tant, el que 
s’ha de fer és reduir de forma progressiva les taxes, eh?, però amb una aportació a 
les universitats que compensi aquesta baixada d’ingressos. Jo crec que hem d’arri·
bar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar a la mitjana 
dels països de l’OCDE.

Hi han altres temes que també hi estem molt preocupats, i urgents, com afavorir 
la igualtat de gènere amb programes i mesures específiques; facilitar i promoure la 
internacionalització de les universitats –encara més–; promoure universitats compro·
meses amb l’Agenda 2030 –ho estem fent, però ens cal suport–, i aprovar un progra·
ma de beques que contempli la millora i ampliació del programa de beques Equitat,  
i creiem que s’ha d’aposar pel tema de beques salari i beques per a la mobilitat.

I us explico una anècdota. La meva dona, que és de Manresa, és una brillant 
–està malament que ho digui jo, però... (rialles)–..., és una brillant matemàtica –una 
brillant matemàtica–, una de les matemàtiques de les més bones d’Europa en la seva 
àrea. Ella és de Manresa, i em deia que la companya més brillant de l’institut de 
Manresa va acabar treballant a la carnisseria dels pares. Per quin motiu? No podien 
pagar el pis a Barcelona. Ella sí, perquè la família tenia mitjans i va poder. Ella co·
mentava que la noia més brillant de Manresa, eh?, no va poder fer estudis superiors. 
Les beques de mobilitat són essencials per anar cap a una equitat real de tots els 
alumnes que venen...

Bé, reptes prioritaris. El que he dit, eh? Això és com un abstract, eh?, és el resum 
final. Necessitat d’un finançament públic i estable amb una planificació a llarg ter·
mini, que no haguem d’esperar sempre el dia abans de Nadal –i no va de broma, el 
dia abans de Nadal– per saber quines aportacions tenim, extres, eh?, a les universi·
tats, quan s’ha passat el rasclet per tots els departaments. I quan dic «el dia abans de 
Nadal» és real. I recuperar a curt termini l’horitzó de finançament de la Generalitat 
acordat al Pla de finançament 2007·2010, que era d’uns 1.000 milions.

També, major autonomia de les universitats, amb contractació personal, organit·
zació interna, etcètera, i reducció de traves normatives i procedimentals –algunes 
són de caire català, altres són de caire estatal. Tant aquí com al Govern espanyol 
sempre estem dient que s’ha de flexibilitzar molt..., el sistema universitari és un sis·
tema hiperregulat. Abans podia anar bé, per passar d’una universitat franquista a 
una universitat democràtica –estic parlant de la LRU i la LOMLOU–, però ara, si 
volem fer un pas més endavant, hem de modificar molta normativa.
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I un pla intensiu de renovació de les plantilles de PDI i PAS, i d’accés als joves a 
la carrera acadèmica professional. Ens és clau, ens és vital.

Bé, espero no haver estat massa llarg... M’he passat de l’horari –perdó, eh?–, però 
crec que la situació del sistema universitari ens preocupa molt, als rectors. Fixin·se 
que no hem demanat augments de sou, de salari, eh? No estem demanant increments 
de sou. Altres col·lectius jo crec que ho fan legítimament. Home, si ens volen apujar 
el sou, jo, encantat de la vida (rialles), però no estem demanant això –no estem de·
manant això. El que venim a demanar són més mitjans i autonomia per a allò que 
hem demostrat que podem i sabem fer, és a dir, mantenir i millorar un sistema uni·
versitari que és homologable als millors del món.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Elias, per la seva exposició. Ara obrirem un torn de cinc 
minutets per als grups parlamentaris, dos i mig per als grups que estan al grup mixt. 
Sí que els agrairia, doncs, que ens ajustéssim al temps –el soroll del rellotge ho mar·
ca. I començarem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, amb el senyor Soler.

Jorge Soler González

Bé, moltíssimes gràcies novament, senyor president. Molt bona tarda, rector 
magnífic, rectors magnífics. La veritat és que, per al meu grup i per a mi, és un 
gran plaer cada vegada que tenim el privilegi i la sort de rebre’ls aquí, al Parlament. 
Tot sovint podem escoltar·los, i per a nosaltres, doncs, és –hi insisteixo– un honor. 
Saben vostès que tenen i compten amb tot el nostre suport personal –crec que n’hi 
ha alguns que, a més, ja comencen a tenir una certa veterania, aquí. Vostès compten 
amb aquest suport, i, especialment, amb el que és important: compten amb el suport 
institucional que el nostre partit representa.

Agrair·li moltíssim la seva presentació. Crec que ha estat ben clar, com així eren 
també els seus predecessors, que hem tingut també el plaer de poder aquí escoltar  
i agrair la seva feina, la feina que fan, molta i molt bona.

Vostè, com a matemàtic –ara faig una valoració, eh?, un comentari així..., inten·
tant trencar una mica el gel–..., quan vostè parlava del llibre del Hawking, no?, deia 
que quan hi inclou una fórmula..., jo feia la meva interpretació com a metge, eh?, 
mirant·lo així, com l’estava mirant, i amb aquesta gràcia, perquè la frase següent o 
pràcticament la frase següent a parlar del llibre i de les fórmules matemàtiques ha 
sigut mencionar que ahir vau tenir els rectors una trobada amb el molt honorable 
president Torra, i pràcticament..., textualment diria que ha mencionat que ell va fer 
una piulada, que ens ha tingut a bé llegir, i després d’aquest breu, diria, minúscul 
comentari, doncs, ha seguit la seva magnífica intervenció.

I vostè, com a matemàtic, feia aquesta reflexió del llibre de Hawking i jo, com a 
metge, estava mirant·lo, no?, i deia: «És curiós, no?, que després, bé, de la grandís·
sima expectació que teníem tots o alguns, o almenys el diputat que us parla, sobre 
la trobada ahir amb el molt honorable president de la Generalitat, i, per tant, sabent 
com és de punyent del problema, i, per tant, la magnitud del problema que té la uni·
versitat...» Jo deia: «Segurament ara podrem conèixer quina és la magnífica respos·
ta que jo, doncs, esperava sentir del que suposo que va ser la reunió d’ahir.» I per 
això em feia gràcia, perquè he vist, bé, que ha quedat en un minúscul comentari, la 
piulada –hi insisteixo– del president de la Generalitat, i m’ha sorprès, perquè tinc  
la sensació que si vostè en aquesta intervenció no ens ha explicat gaire més del que 
va passar ahir potser és que n’esperàveu més –almenys jo sí que n’esperava més.

En tot cas, comentar..., he intentat ser el menys irònic possible o, almenys, el més 
educat i cordial possible, però bé, en tot cas, sap vostè que per nosaltres... –i, a més, és 
un sentiment molt compartit en aquests grups parlamentaris que estem avui–..., hem 
parlat de moltíssimes coses. Avui, abans de que vinguéssiu, hem parlat del B2 d’an·
glès, tema que vostès ens van portar al Parlament i aquí vam haver d’aprovar una mo·
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ratòria, que saben vostès que jo hi vaig insistir moltíssim. Perquè fa quatre anys que hi 
insisteixo, que crec que ha de ser un dels temes prioritaris a Catalunya per a la millo·
ra..., no solament universitària; de fet, avui altres grups han fet una reflexió interessan·
tíssima –i és evident, i així ho vam fer altres vegades–, i és que tot això ha de venir de 
l’escola. I saben vostès..., i m’han sentit crec que en innombrables ocasions dir que cal 
deixar de banda, doncs, certes grandiloqüències o paraules magnífiques sobre l’èxit 
i, bé, centrar·nos en el que és una evidència, com vostès ens van obligar a reconèixer. 
I quan dic «tots els grups parlamentaris»..., perquè aquí vam aprovar tots aquella mo·
ratòria, i, per tant, les evidències són clares i empíriques, i així ho celebrem.

Compartim, com no pot ser d’una altra manera, els grans èxits, aquests èxits 
d’internacionalització, de recerca, de publicacions, de qualitat docent. Vostès són 
admirables i la seva feina és encomiable, i, per tant, saben vostès que els admirem 
per tots aquests temes.

Compartir..., i ficar·nos a disposició de tota la universitat per als reptes i les opor·
tunitats. Vostè en citava alguns. No cal fer una llista més gran que la que ja heu fet, 
que ha estat generosa: mancances, envelliment dels PDIs... Bé, els típics, clàssics 
perfils de relacions laborals, que sap vostè millor que ningú, evidentment, no?, el 
complicat que és modificar les relacions laborals dintre de l’estructura funcionarial, 
i la universitat no està al marge de qualsevol altra, però crec que el diagnòstic és 
absolutament afinat i precís.

Manteniment d’infraestructures..., ho heu dit aquí en aquesta comissió per acti·
va i per passiva. I compartim, a més a més, el tema, com hem fet amb altres grups 
i hem aprovat aquí pràcticament per majoria (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –cinc minuts també m’han servit de poquet, 
senyor president, acabo–..., el tema de les taxes i captació de talent. Per tant, des·
conec si aquest pla de xoc, que és tan magnífic..., que ens el vingueu a explicar i 
a demanar aquí. Sap vostè que si qui us parla tingués capacitat de govern, doncs, 
intentaria trobar aquests diners, no el 24..., no sé quin dia de desembre heu dit..., 
però caldria prioritzar·los. Són milions que caldria ficar·hi, igual que, bé, abaixar 
les taxes. Que també el nostre grup, juntament amb altres grups, hem intentat que 
s’abaixin, aquestes taxes, que són, indubtablement, les més cares de tot Espanya.

Per tant, com tantes vegades, gràcies per la seva feina, gràcies a tota la comunitat 
que vostè representa. Per tant, sentides gràcies, en general. I..., a la seva disposició.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. I ara, pel Grup Parlamentari del Partit Socialistes, 
té la paraula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bona tarda als rectors que avui ens acompanyen; moltes grà·
cies per venir a explicar·nos les seves angoixes, les seves inquietuds, no?, i els seus 
reptes i els seus problemes. Gràcies al rector Elias per la seva presentació. Com que 
tenim cinc minuts i això és molt poc temps i hem de dir moltes coses, intentaré ser 
una mica telegràfica.

N’hem parlat moltes vegades, dels problemes que té la universitat, però crec que 
hauríem d’aixecar una mica la visió i pensar quin país volem, no?; quin model eco·
nòmic volem per a un país que ha de ser del coneixement, per a una indústria que 
ha de ser del coneixement. I, per tant, pensant en això, en que volem un país com·
petitiu però que basi el seu model econòmic en el coneixement, doncs... Crec que 
està clar que qui genera el coneixement en un territori, en aquest cas, a Catalunya, 
són les universitats. I, per tant, si un no vol tenir un país low cost, on l’atracció de 
les inversions vingui per salaris baixos, o tenir un model econòmic basat en aquells 
elements que tenim i que són bons, com la qualitat de vida o el nostre clima, doncs, 
cal apostar pel coneixement.



DSPC-C 318
18 de juliol de 2019

Sessió 14 de la CEC  44

I, per tant, vol dir apostar per la universitat, pels centres de recerca i per aquells 
espais o òrgans on es genera el coneixement, i després aquest coneixement es lo·
calitza en el territori en forma de generació de riquesa, llocs de treball i benestar. 
Perquè al final és aquest, l’objectiu de la generació del coneixement. I, com molt bé 
ens deia vostè, doncs, ho aconsegueixen, no?, amb aquest impacte social i econòmic 
que té el coneixement, i, per tant, que tenen les universitats.

Jo crec que si això ho tenim clar, i si és això el que volem per a aquest país, és 
a dir, un país amb talent, amb capacitat d’atraure recerca i innovació, doncs, hem 
d’apostar clarament per les universitats. I això vol dir posar·hi recursos. Jo crec que 
això és molt evident, no? Podem dedicar tres segons a felicitar·los per una feina 
que fan, gairebé d’herois, no?, perquè és veritat que tenim unes grans dades, tenim 
unes universitats prestigioses, però és veritat que al final, com molt bé deia vostè, tot 
aquest creixement i aquest prestigi es poden anar frenant, si no som capaços d’injec·
tar més recursos al sistema.

I és cert que portem un temps aprovant mocions que van en aquesta línia. La pre·
gunta aquí seria per què el Govern no les compleix. És veritat que fa tres anys que 
no tenim pressupostos i això ho dificulta, però, en tot cas, no és culpa del Parlament. 
S’han de cercar les majories parlamentàries perquè s’aprovi un pressupost, i, en 
aquest cas, segons les nostres prioritats, s’incorporin recursos a la universitat.

Però és cert que el 2012 hi van haver unes retallades. Es va dir que eren conjun·
turals, i que en el moment que anés millorant la situació econòmica, doncs, això es 
revertiria, i no s’ha revertit, és veritat. I, a més a més, es va intentar compensar això 
augmentant els preus públics a les universitats, i això vol dir carregant el cost a les 
famílies. I és veritat el que deia el rector –i crec que són dades preocupants–: que no·
més hi ha un 10 per cent dels estudiants amb nivells baixos socioeconòmics que arri·
bin a la universitat. La universitat havia sigut ascensor social; si no, jo probablement 
no estaria avui aquí, i tants... I, per tant, no podem permetre que la igualtat i l’ac·
cés a la universitat siguin només d’uns quants, no? Perquè al final estem segregant, 
i almenys nosaltres, el grup que jo represento, no volem un país que segregui per 
l’origen socioeconòmic. I, per tant, la universitat té un paper molt rellevant en això.

I té un paper molt rellevant també en la formació dels nostres professionals, i, 
evidentment, doncs, en la inserció d’aquests en un mercat que volem que pugui ab·
sorbir aquest coneixement, no?

En aquest sentit, sense entrar molt al detall, perquè coses que han plantejat ja es·
tan aprovades en aquest Parlament, sí que li volia fer algunes preguntes concretes, 
perquè, si no, se m’acabarà el temps. Ahir vam veure –ho hem vist en fotografies– 
que van reunir·se vostès amb el president Torra, amb la consellera Chacón, però no 
hi havia el vicepresident Aragonès. Nosaltres sabem que la consellera Chacón –per·
què ha vingut aquí i ens ho ha dit en les diferents trobades que hem tingut amb ella– 
comparteix aquesta predisposició a que realment hi hagi un augment de pressupost 
important, però, evidentment, això és una decisió del Govern.

M’ha agradat una frase que ha dit... Vostè ha dit: «Això també ho comparteix la 
SGU, la Secretaria General d’Universitats.» Jo el que vull és que ho comparteixi el 
Govern, i que, per tant, quan es posi a elaborar els pressupostos per al 2020, això 
s’hi incorpori. I els volia preguntar quina sensació es van emportar, d’aquesta reunió 
amb el president, que al final és qui lidera un govern, malgrat que no hi fos el vice·
president Aragonès, que m’hagués agradat que hi fos, per veure, doncs, també, ell 
què n’opina, perquè al final és qui té la clau de la caixa, no? Quina sensació es van 
emportar vostès amb relació al finançament de les universitats i amb relació també 
a aquest model de país que hem de voler. I no sé si en aquest sentit el president Torra 
va dir alguna cosa.

Si a vostès ara els fessin prioritzar algunes de les... N’hi ha algunes que no va·
len diners, és veritat: millorar l’autonomia de les universitats, doncs, clarament, no? 
Però si els fessin prioritzar un parell d’accions, quines serien aquelles que prioritza·
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rien? Perquè probablement el Govern ens dirà (sona el senyal acústic que indica que 
s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –i acabo president– que no arriba a tot, que tot 
no pot ser. I, per tant, si els diguessin: «Bé, dues coses que voldrien incorporar al 
pressupost i, per tant, que vostès decidissin», quines dirien? Perquè nosaltres tam·
bé, si ens hem de posar a negociar uns pressupostos –que tant de bo fos aquest, el 
nostre problema–, també podem plantejar·ho, dins de les nostres prioritats i dins 
d’aquesta negociació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, en nom del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Jo crec que el diagnòstic el tenim tots una 
mica..., jo crec que ja és de consens. És a dir, del 2011 a aquí s’ha retallat un 30 per 
cent de la inversió pública a Catalunya; no han sigut unes retallades només d’un any, 
sinó que han sigut unes retallades sostingudes i una desactualització constant de la 
universitat pública de Catalunya.

I això genera una llosa, una llosa que pesa sobre les universitats públiques i que 
es transmet, bé, a tota la cadena: la primera, als estudiants i a les seves famílies, 
que va ser amb qui es va voler, diguem·ne, matisar o repartir el pes de les retallades 
al sistema universitari, i avui tenim unes matrícules exageradament altes en relació 
amb el nostre entorn, en relació amb l’Estat espanyol, en relació amb el nostre en·
torn europeu i, sobretot, també en relació amb els nostres objectius. Perquè jo crec 
que el meu grup parlamentari comparteix que en un moment en què la demanda..., 
bé, en què hi ha un món productiu que està canviant, que cada cop requerirà més 
capacitació tècnica i coneixement, l’aspiració en una educació pública universal i 
gratuïta ha d’estar sobre la taula cada cop a nivells formatius més alts. I, per tant, 
l’augment de taxes com la primera llosa en la que es reparteixen aquestes retallades 
universitàries...

I aquí m’agradaria fer un comentari: en la moció que vam presentar al novem·
bre o al desembre al Parlament sobre universitats vam demanar que, abans de que 
comencés el següent curs escolar, es presentés un informe en aquesta seu parla·
mentària sobre el nivell d’eficiència del sistema de beques en relació amb l’equitat 
i en relació, bé, amb condicions d’igualtat, territorials, etcètera. I ho vam recordar  
en l’últim Ple i seguim sense tenir·lo, i serà l’última sessió d’aquesta comissió abans 
de les vacances i no n’hi haurà cap abans de l’inici del següent curs.

I crec que això impossibilita tenir un debat seriós sobre com el sistema de be·
ques compensa, i fins a quin punt, les taxes abusives que tenim, que és una cosa que 
es fa servir recurrentment d’excusa. Perquè mentrestant el que tenim és una evident 
segregació escolar, vostè ho mencionava. Ho compartim al sistema universitari i ho 
compartim a la resta del sistema educatiu: Catalunya té el sistema educatiu que més 
segrega per nivell socioeconòmic de les famílies. I considerem que això no només és 
injust, sinó que llastra també la capacitat de generar coneixement en aquest país.

El segon espai on aquesta llosa pesa és en les mateixes universitats. Costa molt 
tenir educació de qualitat sobre uns pressupostos que s’han descapitalitzat un 30 per 
cent en vuit anys. I això es veu en infraestructures, es veu en inversions, en desenvo·
lupament de programes pedagògics, en material docent, etcètera. Crec que aquesta és 
una evidència. Qualsevol que hagi de gestionar una institució a la que se li paguen un 
de cada tres anys..., bé, dos de cada tres anys, i no se li paga perquè se li han retallat..., 
sap els problemes que això comporta.

I el tercer –i crec que és preocupant al mateix nivell– són els treballadors docents de 
les universitats públiques. I jo aquí sí que volia fer·li algunes qüestions. Enguany es va 
aprovar l’Estatut del personal investigador en formació, que té rang de conveni col·lec·
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tiu, equival a un conveni col·lectiu per al personal investigador en formació. M’agradaria 
saber com està l’estat d’actualització dels contractes laborals i de formació dels treballa·
dors que s’han de poder acollir en aquest conveni, com esteu assumint les negociacions 
en les diferents universitats, quin grau del compliment de l’EPIF tenim ja sobre la taula.

I crec que aquests són els tres aspectes més erosionats per les retallades: els es·
tudiants, les mateixes institucions i els treballadors públics. I mantenir aquest sis·
tema d’infrafinançament continuat apunta a una direcció molt clara, que és a un 
sistema universitari que tard o d’hora farà fallida. Farà fallida perquè no hi haurà 
relleu generacional; farà fallida perquè no es pot assentar un sistema de formació 
amb professors que no arriben al salari mínim i alguns dels quals tenen contractes 
per sota del llindar de la pobresa, perquè són professors associats que no tenen una 
altra feina fora de la universitat, i farà fallida perquè, òbviament, una universitat que 
no inverteix en el seu futur és una universitat que tard o d’hora anirà quedant enrere 
en els rànquings de recerca, de desenvolupament, i en la seva capacitat de ser una 
institució que generi igualtat d’oportunitats en aquest país.

I, de fet, ho veiem. És a dir, el període de retallades ha sigut també un període 
(sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció) –i amb 
això acabo– de desinversió en recerca i desenvolupament, on hem decrescut, si no 
ho recordo malament –ho cito de memòria– pràcticament un 13 per cent aquests 
anys. I hem passat de ser un país que disputàvem amb França, amb Alemanya, amb 
els països centreeuropeus, ser capdavanters en política de recerca i desenvolupament 
a estar competint amb la perifèria europea per veure qui desaccelera més la seva in·
versió en recerca i desenvolupament. I crec que això no té futur.

A mi m’agradaria, per acabar, demanar·li la valoració de la seva reunió d’ahir 
amb el president i que vostè situés quins dos o tres elements són per vostè clau per 
a la sostenibilitat del sistema universitari.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, pel Subgrup Parlamentari de la CUP, té la pa·
raula el senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per agrair la compareixença al senyor Elias, als rectors en 
general i a les dues rectores. Volíem començar per una qüestió que ens sembla que 
és autènticament una expressió salvatge, el que vostès manifesten –després hi faré 
referència més insistentment, si puc–, en relació amb que únicament el 10 per cent 
dels estudiants tenen origen, les seves famílies, en uns nivells formatius baixos o de 
no màxima ocupació, s’ha d’entendre. I això –després segurament el diputat Castellà 
em respondrà– per nosaltres és una expulsió per causes econòmiques de la univer·
sitat. Jo després, si em deixen, li respondré amb tres o quatre informes, però potser 
no caldrà, si el rector o el representant dels rectors ens pot il·lustrar en relació amb 
aquesta qüestió.

Deixi’m que li discuteixi en termes acadèmics una de les expressions que vostè 
ha utilitzat: «la formació garanteix millor vida». Malauradament a dia d’avui hem 
de parlar de que la formació, fins i tot la universitària, ja no garanteix una vida dig·
na. És possible que en això hi coincidim o que hi no coincidim. I el que també volem 
manifestar és que la manca de formació mai és causa de desocupació. La desocupa·
ció té unes altres causes, que no són en cap cas les formatives. Quelcom diferent és 
si això dificulta el fet de trobar feina.

Sobre el finançament, no soc tan simpàtic i tan agradable com el diputat de 
Ciudadanos, i, per tant, no els diré que els admiro, però sí que m’agradaria saber 
com aguanten les universitats una caiguda del finançament dels darrers anys, com 
ho fan. I que ens diguin si han anat directament a buscar fons de finançament privat, 
i, si els han anat a buscar, quants anys estarem pagant això.
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També, per centrar la qüestió fonamental que signifiquen les condicions laborals, 
ens diran vostès que acabaran ja amb els falsos associats i les falses associades, pro·
fessors associats i associades, en les universitats públiques, o mantindrem aquest 
frau permanent que coneix tothom? No únicament perquè es cobrin cinc·cents o 
vuit·cents euros, sinó perquè sabem que s’està cobrint docència doctoral amb con·
tractes d’associats o associades.

Sobre els falsos becaris, ens arriba que hi ha dues universitats públiques que 
tenen una actuació d’inspecció de treball. I, més enllà, tinguin o no tinguin una 
inspecció de treball, què en pensen, vostès? Si s’han d’utilitzar les falses beques 
per anar a cobrir allò que realment també són llocs de treball, en aquest cas, no de 
PDI, sinó de PAS, de caràcter estructural...

I, sobre l’EPIF, ja s’ha preguntat com estava. Nosaltres no preguntarem per l’Au·
tònoma ni per la UPF, perquè en tenim la informació, però ens agradaria una valo·
ració més general: per què no es va complir amb un decret llei de l’Estat espanyol, 
simplement, en temps i forma? Vostès ens en podran donar, segurament, una expli·
cació més complexa.

És possible que no vulguin avançar el que demà anunciaran, però ens ha semblat 
molt interessant el tema de les beques salari i de les beques mobilitat. Si ens pogués 
il·lustrar, també, sobre algunes d’aquestes qüestions..., fonamentalment sobre les be·
ques salari.

I l’últim: la publicació de La Vanguardia situava tres qüestions –la que van fer 
vostès com a ACUP. Dificultat per a l’accés superior, dificultat per a l’accés a la uni·
versitat, que ja li plantejava abans; quines mesures pensen que podrien plantejar·se 
per remoure això? Segona qüestió fonamental, que plantejava també: que la univer·
sitat començava a tenir dificultat des d’una perspectiva de ser un espai crític i culte, 
fins i tot arribaven a afirmar. I la tercera, que es dificulta la universitat com a eina 
de progrés. Sobre aquestes tres qüestions essencials, què pensen vostès que hi ha 
d’aportar el conjunt de la societat i, sobretot, els seus governants.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, per part del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular, té la paraula el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Rector... A mi, si m’ho permeten..., jo avui no li agrairé la 
seva compareixença, i no perquè no sigui d’agrair, la seva compareixença. No ho 
faré perquè jo crec que per a vostè seria més còmode no haver de comparèixer en el 
Parlament a explicar·nos el que ens ha vingut a explicar, que ja va venir el seu ante·
cessor, el rector Planell, el novembre de l’any passat. També com a ACUP ens han ci·
tat, als grups parlamentaris, per compartir amb nosaltres els seus problemes. I el que 
constatem amb la seva presència aquí, i amb la presència dels rectors aquí, és que els 
problemes persisteixen, no es resolen.

Els problemes persisteixen. Ho centrem tot en el finançament, però evidentment 
del finançament en pengen tot un seguit de qüestions, al marge de l’autonomia ins·
titucional que ens demanen..., que, com s’ha dit, segurament no costa recursos o 
costa menys recursos, però sí que del tema del finançament en penja el tema de les 
inversions, en penja el tema de les taxes, en penja el tema de personal docent inves·
tigador, en penja el tema del PAS. És a dir, en penja pràcticament tot. I certament, 
doncs, aquest és un problema que s’arrossega des de ja fa uns quants anys, no?

Ja ho han demanat els companys, i jo m’hi afegeixo: què ens poden explicar de la 
reunió que vau tenir ahir al Palau? Perquè, al final, en el Parlament ja aprovem mo·
cions, ja aprovem resolucions, ja..., i fins i tot algunes per unanimitat, és a dir que els 
grups parlamentaris hi estem d’acord, no?, però al final topem amb un mur, que és 
qui té la responsabilitat de repartir els recursos de què disposa la Generalitat i prio·
ritzar els recursos de què disposa la Generalitat, que és el Govern.
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I ens trobem, per no focalitzar·ho en un govern o en aquest Govern..., però sí 
que ens trobem que des del 2011, que efectivament s’han d’aplicar tot un seguit de 
mesures perquè els recursos són els que són, i són escassos –2011·2012–..., que el 
2013 no hi han pressupostos de la Generalitat, 2016 no hi han pressupostos de la 
Generalitat, 2018 no hi han pressupostos de la Generalitat, 2019 no hi han pressu·
postos de la Generalitat.

I aquest és el mur, i aquest és el topall, i aquesta és la dificultat que tenim. No 
ja només a nivell de Parlament, que potser també. Tenim la nostra part alíquota de 
responsabilitat, però és que el 2019 en el Parlament no hem tingut ni oportunitat 
de debatre els pressupostos –ni oportunitat–, és que no els ha aprovat ni el Govern. 
I aquesta és la clau de volta i aquest és el principal problema que tenen les univer·
sitats.

Però és que aquest matí, en aquesta mateixa sala, estàvem parlant dels problemes 
de la sanitat catalana: exactament en la mateixa línia, exactament amb els mateixos 
problemes –exactament. I segurament en altres comissions es deu estar parlant d’al·
gun problema semblant en relació amb altres departaments.

Per tant, no és que no estiguem en línia, hi estem absolutament d’acord. Els animem 
a continuar treballant en aquesta línia, els animem a continuar «apretant». I en la me·
sura en què des del Parlament tinguem capacitat d’influir per intentar resoldre aquestes 
qüestions, no tinguin cap mena de dubte que a nosaltres ens tindran al seu costat per 
intentar resoldre aquest problema, del qual en som conscients. I en som conscients so·
bretot gràcies, també, a l’esforç que han fet vostès ara i des de fa un temps per fer·nos 
partícips de la problemàtica que arrosseguen.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. Ara, per part del Grup Parlamentari Republicà, 
té la paraula la senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president, i benvingut, rector, i tot l’equip dels rectorats i de l’ACUP que 
ens acompanyen. Miri, començo per la part positiva, no? Vull dir, al final sembla 
que tenim un diagnòstic compartit, que deia algun dels grups. I és cert, jo crec que 
els grups parlamentaris, quan parlem d’universitats, hi ha una part en la que sempre 
coincidim, que és en la del diagnòstic, en la dels preus universitaris, en la de la pre·
carització de part del professorat, en la falta d’infraestructura i d’inversió, i, malau·
radament, en el que no coincidim mai és en la solució. Per tant, és bo que passem 
del diagnòstic, diguem·ne, a les solucions, no?, al tractament.

Ja que abans posàveu un exemple en el cas de..., que faltaran metges i personal 
sanitari, doncs, escolta, si tenim el diagnòstic tan compartit, potser que també des 
de l’oposició i del Govern i dels grups que donem suport al Govern comencem a tro·
bar solucions, i, per tant, posem damunt la taula aquestes solucions.

I ho dic perquè fins i tot algun diputat ha comentat que estava disposat a buscar 
diners, i crec que això és bo. Vull dir, que tots els diputats d’aquesta comissió en 
tinguem la voluntat..., però crec que no hem de desmerèixer..., és més, és que he d’a·
grair i he de posar en valor que la consellera d’Empresa i Coneixement, que el vice·
president i que el mateix president de la Generalitat de Catalunya són els primers 
interessats en que les universitats i els centres de recerca i la recerca que es fa a les 
universitats funcionin.

I això no es demostra només de paraula, que crec que també –i, de fet, en mol·
tes de les manifestacions que hem fet ho hem dit–, sinó que es demostra amb fets. 
I que ahir el president Torra els rebés crec que també és..., no un gest, sinó la seva 
obligació, però vol dir prioritzar·los en la seva agenda, i, a més, ha despertat molt 
interès. Per tant, aquest punt crec que també és bo, però es demostra sobretot amb 
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les accions i també amb el pressupost, òbviament, perquè és allò que ens ha de po·
der fer avançar.

I, per tant, en aquest sentit crec que és bo que també expliquem els més de 42 
milions d’euros que aquest any ha crescut el pressupost de les universitats per pagar 
no increments, no millores, sinó el creixement vegetatiu que té el personal univer·
sitari. Ho dic perquè d’això no en parlem. (Veus de fons.) Perdó, segur que després 
ho podem parlar també, eh?, o que el mateix rector en podrà parlar. També d’aquest 
creixement que s’ha d’assumir no només en l’àmbit d’universitats, eh?, sinó en..., tot 
el personal que depèn, en aquest cas, de la Generalitat és important, o els problemes 
que hi ha hagut d’inversió en els parcs científics. Per tant, que tota aquesta part hi 
sigui.

I també la proposta de pressupostos –que finalment no es va discutir al Parlament, 
i en això els grups parlamentaris tenen raó, però sí que hi vam començar a dibuixar 
algunes de les línies–..., portava aquesta proposta per a una primera rebaixa de preus 
a través de les beques Equitat, i crec que això ho vam discutir molt, perquè, a més, 
va coincidir amb la moció, als trams 3, 4 i 5. Vam parlar també d’aquests diners per 
a la recerca en les universitats, que no només els centres d’investigació científics 
n’han de fer, i això també va quedar al calaix. Per tant, que també puguem recuperar 
aquestes propostes és important.

I això, que es faci a través del Pacte nacional per a la societat del coneixement, 
crec que és la via de que no sigui únicament el Govern qui en faci la proposta, sinó 
que sigui de consens amb tots els grups parlamentaris, i que sigui, òbviament, amb 
la participació de tots els implicats, i, per tant, que els rectors valorin l’oportunitat 
del pacte en tant que ha de ser l’espai que defineixi, per exemple, quin ha de ser el 
model de finançament ens ha de poder fer avançar. I, per tant, aquest compromís 
pressupostari també hi ha de poder ser.

Com a grup parlamentari, li demanem al Govern responsabilitat. Per tant, òbvia·
ment, que faci aquells compromisos que ha de fer, però que també que els faci amb 
responsabilitat. I ho dic amb l’exemple que posaven alguns dels grups parlamentaris 
sobre la taula, sobre les beques predoctorals. És una irresponsabilitat del Govern 
espanyol que aprovi dues millores salarials per al col·lectiu de becaris predoctorals 
–que en compartim la necessitat, aquesta necessitat d’incrementar el salari, que és 
insuficient– i la possibilitat o la necessitat de que hi hagi un quart any de contracte 
predoctoral –que això ho pregunto, si els rectors, això, ho veuen–, i, en tot cas, si hi 
ha d’haver aquest quart any, també ha d’anar alineat amb la proposta de programa 
del doctorat... No sé si té sentit tenir un pla Bolonya que parla de tres anys i una beca 
de quatre; per tant, hem d’alinear les coses, no podem anar fent pedaços.

I, en tot cas, és una irresponsabilitat enorme que el Govern espanyol faci decrets 
a base de titulars als diaris i no ho acompanyi de les mesures de finançament neces·
sàries. Doncs això jo li demano al Govern de Catalunya que no ho faci; que deixin 
les bones paraules, tots els responsables del Govern, i que allò que diguin és perquè 
realment es pot fer, i que es puguin complir els compromisos.

I li faig algunes preguntes, perquè podríem parlar, també, de moltes coses, però 
concretament n’hi vull posar damunt la taula tres: la part dels consells socials, per·
què ha sortit també avui. I aquí l’autocrítica l’hauríem de fer tots els grups parlamen·
taris, perquè és una falta de consens entre grups parlamentaris, la no proposta en 
això; per tant, és responsabilitat de tots i cadascun de nosaltres. En tot cas, voldria 
que quedés manifest que no és una falta de respecte cap a les universitats ni cap als 
consells socials, perquè és en molts organismes, que estem paralitzats en això.

La segona és el paper que han de jugar les dones a la universitat. Malauradament, 
seguim veient només dues rectores, veiem massa poques catedràtiques, veiem mol·
tes limitacions en aquest sentit. No pel que fa a estudiants; cada vegada hi ha més 
dones estudiants que homes, i, per tant, en això entenc que hem trencat algunes 
llances.
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I la tercera és amb relació a la formació professional. Alguns postulen que –i aca·
bo, president– la formació professional ha d’estar ubicada a les universitats. En tot 
cas, que la formació s’ha de prestigiar..., segur que hi estem d’acord. Quina ha de 
ser la manera? I quins mecanismes de vinculació amb la universitat hi pot haver?

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. Ara, pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades i diputats, magnífiques rectores, magnífics rec·
tors... Jo sí que, rector Elias, li volia agrair la seva presència aquí. Em sembla que és 
un luxe per al Parlament tenir uns interlocutors d’aquesta vàlua, d’aquesta qualitat, 
i, per tant, que hi hagi aquesta osmosi entre la societat civil i el Parlament.

Si em permet una broma, en termes gramscians, vostès han guanyat la batalla de 
les idees, i aquesta és fonamental per després consolidar l’èxit en el terreny polític, 
en el terreny econòmic. No és fàcil, guanyar la batalla de les idees, crear un marc 
hermenèutic compartit per tota la comunitat i jo diria per tota la societat. Per tant, és 
un gran mèrit, el que han fet, de poder explicar les seves raons, perquè realment tota 
la societat coincideixi a dir que la universitat és important; que l’ensenyament supe·
rior, que la recerca, són cabdals per a un país de qualitat, que avança, que progressa 
i que vol oferir igualtat d’oportunitats i vida digna a tots els seus ciutadans. Llavors, 
aquest vincle tan evident entre els atributs que volem per al país, per a la ciutadania, 
i el paper de les universitats, venint de la història passada que venim, no era fàcil de 
consolidar. I em sembla que és un tema de consens, quasi diria políticament correc·
te, i crec que en bona part és el seu mèrit.

També els voldria agrair que no es limiten a assenyalar els problemes, sinó que 
posen en valor també els encerts. Ho dic perquè a vegades en altres àmbits sem·
bla que haguem de presentar escenaris apocalíptics per justificar mesures de xoc. 
I vostès el que fan és dir: «Fins ara hem aguantat per l’esforç de la comunitat, dels 
investigadors, dels professors, de les famílies –que han aportat més recursos–, però 
això té data de caducitat. Si volem seguir mantenint aquest alt nivell de qualitat i 
excel·lència, hem de prendre decisions en clau de futur.» M’agraden, aquest estil  
i aquest tarannà, perquè no és només tirar·nos pedres a nosaltres mateixos, sinó fer 
una aposta de futur. A vostès, que no sé quan acaben el seu mandat, els podria ser 
més còmode anar tirant, anar fent i administrant el present, i, en canvi, es compli·
quen la vida en benefici del conjunt de la societat, perquè és a tots nosaltres que ens 
competeix aquest tema.

Jo diria que hi ha tres aspectes fonamentals, que són els que s’han d’acabar de 
relligar en el pacte nacional. Un és l’infrafinançament i trobar la manera de compen·
sar·lo establement, no purament per recuperar situacions, sinó perquè aquest transat·
làntic que és el sistema universitari pugui prendre les decisions amb temps, sabent 
que li costa una mica girar, i, per tant, que cal fonamentar·ho bé.

El segon tema és l’autonomia universitària. Jo en soc un ferm defensor, i crec que 
té molta més repercussió de la que de vegades diem. Recordo la presentació del lli·
bre que va escriure i coordinar en Josep Maria Vilalta, que el conseller Mas·Colell 
hi va parlar de la burocràcia, dels procediments, i m’ha semblat veure que en la seva 
presentació de l’autonomia universitària venia a dir que a vegades hi ha procedi·
ments forans o propis que dificulten, doncs, l’eficiència del mateix sistema, i m’atre·
veixo a dir que potser la governança també es podria afinar en algun punt. I tot això 
forma part de l’autonomia universitària, li dona ple sentit, no va en menoscabo, que 
dirien alguns, sinó al revés; és la manifestació d’aquesta autonomia universitària.

I, en tercer lloc, el gran actiu que tenim en el talent de la nostra gent: com gestio·
nem el PAS –i m’ha agradat molt aquesta reflexió sobre la qualificació: el PAS ja no 
són purament els uixers, que feien un paper molt fonamental, sinó que són un munt 
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de tècnics que són necessaris i imprescindibles per a aquesta recerca de qualitat–, i, 
sobretot, el professorat i els investigadors. Necessitem retenir el talent, el propi, que 
no vulgui marxar fora –que és legítim, voler marxar fora–, i captar el talent de fora. 
I en aquesta aposta pel talent a mi em sembla que les universitats són fonamentals.

I jo aniria pensant en una universitat que és l’eix vertebrador de la formació al 
llarg de la vida. És a dir, el perfil dels alumnes –que em sembla que ja s’està pro·
duint– no hauria de ser únicament el jove de divuit anys que entra o aquell que es 
recicla o fa un màster, sinó que hem d’anar pensant en aquesta osmosi entre societat 
en general i universitat al servei dels projectes personals, de la pròpia formació i de 
com desenvolupar el talent.

També m’ha cridat l’atenció, negativament, aquest xifra que ha dit d’una univer·
sitat a la qual s’hi accedeix moltes vegades des d’una base cultural i de coneixement. 
Jo crec que aquest és un fenomen que ja venia..., anterior a la crisi. Per tant, potser la 
crisi l’ha accentuat, però no tinc tan clar que hi hagi una relació causa·efecte entre 
la major aportació que han hagut de fer, en general, les famílies –perquè també hi ha  
hagut programes de beques compensatoris– i l’accentuació d’això.

Dit això, és fonamental revertir, per fer possible la igualtat d’oportunitats, aques·
ta situació. Per tant, reiterar el nostre agraïment i demanar·los que no defalleixin en 
aquesta feina de confrontar·nos a la manera rogeriana davant del mirall, encara que 
la imatge no sempre sigui la més abellidora.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara el senyor Elias tindrà deu minutets per donar 
resposta als senyors diputats.

Joan Elias Garcia 

Si tingués deu hores potser podria contestar... (Veus de fons.) Realment ens hem 
complicat la vida, els rectors, perquè jo estava molt feliç, eh?, fent els meus temes d’àl·
gebra –cadascú és friqui com pot, eh?–, i em vaig posar en el govern de la universitat. 
Perquè, clar, el que volem és millorar el sistema, eh? Vull dir, estimem la universitat, i, 
per tant... No diria, com aquella filòsofa, «Yo por la universidad mato», eh?, però una 
mica sí, eh? –una mica sí. (Veus de fons.) És a dir, jo a vegades ho dic, eh?, que, bé, 
posem per davant de la nostra salut, de vegades, o de les nostres ambicions científiques  
i acadèmiques, la universitat.

M’ha agradat molt sentir parlar de Gramsci, de Carl Rogers, no? Hi falta Marta 
Harnecker, que fa poc que va morir, també, per cert, eh?, com tothom sap. L’escola 
althusseriana..., bé, una xilena amb un encant molt clar.

A veure, és una obvietat: el Govern, el Parlament, han de fer la feina que els per·
toca. És a dir, el Govern ha d’aprovar..., estic dient una trivialitat: el Govern ha de 
fer un pressupost, enviar·lo al Parlament i pactar al Parlament, com els grups par·
lamentaris creguin convenient, i tirar endavant un pressupost. Sense pressupost no 
podem fer res, o gairebé res. No és una feina nostra, de les universitats; és una feina 
de vostès. Per tant, jo aquí no m’hi poso; que cadascú faci la feina. Realment, sense 
pressupost és difícil.

Jo crec que ahir la reunió amb el president va ser una reunió molt... Hi havia la 
consellera. Vaig agrair·li al president que em rebés. La seva agenda és molt com·
plicada, i, per tant, fer un forat llarg, d’una reunió llarga, amb el president... Va ser 
molt agradable, també amb la consellera, i també hi havia el secretari d’Universitats 
i Recerca i alts càrrecs d’Economia. Jo crec que estem alineats –estem alineats– tant 
en el que volem les universitats com en el que volen la conselleria i el secretari d’Uni·
versitats, i també en la moció del Parlament, que va ser aprovada per tothom. Estem 
alineats, aquesta és la idea. Després ja discutirem els números concrets, eh?, però, 
essencialment, les grans xifres i les idees estan alineades. Per tant, jo crec que tenim 
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una oportunitat, que si tenim pressupostos podrem fer alguna acció de les que jo co·
mentava.

Per tant, la reunió va ser agradable. Vam decidir no fer declaracions sobre el con·
tingut de la reunió. En El País avui hi havia una nota que ho deia, que tant el presi·
dent com nosaltres, eh?, havíem dit de no fer..., una «reunió muda», que en diuen, 
no?, és a dir, sense declaracions posteriors, amb aquest acord. Bé, per tant, agrair 
al president, a la consellera Chacón, a la SUR, a Economia, que estiguéssim en una 
reunió molt franca i molt oberta, com la d’avui.

El Pacte nacional per a la societat del coneixement? Sí, hi estem treballant molt. 
Però també..., un pla de xoc, eh? Vull dir, el pacte nacional, d’acord, jo crec que és 
un instrument a llarg termini, però el pla de xoc també ens cal, és urgent, eh? Vull 
dir, tenim fuites d’aigua a la casa, eh?; després ja hi farem la reforma integral, eh?, 
però anem a tapar els forats. Perdonin que sigui tan clar, però a mi..., vull dir, em 
surt la vena de professor, eh?, trobo a faltar fer classes, no em deixen fer classes, i 
trobo a faltar el contacte amb els alumnes. Per tant, aquest és el tema: necessitem un 
pla de xoc urgent, i al pressupost del 2020, si el tenim, és possible posar·l’hi.

Quines prioritats? M’ho han demanat diversos grups. Quines prioritats? Arribar 
al finançament precrisi, que ha d’incloure una rebaixa de taxes, eh?, de la forma en 
que es pugui fer, i també el relleu regeneracional pel que fa al PDI i al PAS, els dos 
col·lectius, jo crec. Ens calen tècnics de laboratoris, ens calen perfils professionals, 
o sigui, hem de professionalitzar la gestió de les universitats.

M’han demanat coses molt concretes sobre..., bé, a part d’agrair·los a tots les llo·
ances que ens han fet. No n’hi ha per a tant, eh? (Rialles.) Fem el que podem –fem 
el que podem–, però moltes gràcies a tots pel que...

Com ho hem fet? Em pregunten com ho hem fet. No som premis Nobel d’econo·
mia; el que hem fet és retallar internament: no pintem, no renovem aules d’informà·
tica, i el dia que es crema l’aula d’informàtica intentem de dos ordinadors fer·ne un, 
etcètera, d’acord? Vull dir, no... A alguna universitat, com la meva, hem pogut fer 
una lleugera convocatòria d’1 milió d’euros compartit, entre nosaltres i..., de mate·
rial obsolet als laboratoris. No és res, 1 milió d’euros, absolutament res, quan parlem 
d’una universitat molt gran, amb molt equipament científic. No és res, però ha per·
mès, alguna urgència que teníem, resoldre·la. Per tant, allò que hem fet..., ha estat 
retallant. S’han anat envellint les instal·lacions, no només les físiques, sinó també 
els temes d’equipament docent de les aules, dels laboratoris docents, perquè els de 
recerca van per una altra línia.

Hi havia el tema de si realment hem de... Al país, com també comento a vegades 
amb membres del Govern de Madrid, hem d’arribar a una llei nova d’universitats 
que jo crec..., i el pacte nacional, i també la Llei de la ciència catalana..., a on hem 
d’arribar és a un pacte, la societat ha d’arribar a un pacte de què volem ser –què vo·
lem ser, eh? És a dir, una societat basada en el coneixement o una societat de pura·
ment i simplement servei.

Nosaltres tenim un actiu molt important, tenim una commodity molt important, 
que és el sol, el turisme, el menjar, la dieta mediterrània... D’acord. Això ho hem 
de fer servir, perquè amb això hem pogut sobreviure a la crisi, una mica, no? Això 
ho hem d’explotar perquè ho tenim; d’altres no ho tenen, eh? –d’altres no ho tenen. 
Però no només ens podem quedar amb això, sinó que hem d’anar cap a una socie·
tat del coneixement, i crec que estem en disposició de fer·ho, eh? A més, Catalunya 
està rebent..., de beques ERC i Severo Ochoa fa poc..., hem augmentat el nombre de 
Severos Ochoas. Per tant, és un sistema de recerca molt molt competitiu. Em sembla 
que no és oficial, encara, aquesta informació, però la llista va corrent per la xarxa, 
eh? Per tant, hem augmentat el nombre de grups superexcel·lents amb aquesta con·
vocatòria de Severo Ochoa.

Sobre les beques salari, com ho pensem fer? Fa poc el senyor Lluís Baulenas, 
que és el secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya, m’ha trucat, 
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abans de venir cap aquí, perquè muntarem una comissió de vicerectors per parlar 
del tema, eh? Es vol constituir el 9 de setembre, per parlar sobre les beques salari: 
com haurien de ser, el disseny, etcètera. Per tant, des del Consell Interuniversitari de 
Catalunya ja ens hi posem a treballar, en aquest tema.

EPIF. M’han preguntat sobre els temes dels EPIFs, d’acord? Jo no faré valora·
cions sobre el Govern de Madrid, perquè després haig d’anar..., vull dir que després 
he de passar pel Govern de Madrid, però realment aprovar un reial decret sense la 
motxilla, sense la motxilla de diners, no queda massa bé, per dir·ho de forma fina, 
d’acord? Les universitats no podem abordar el quart any. El quart any no el podem 
pagar –no el podem pagar. Així de clar. No tenim diners, eh? –no tenim diners. 
A part que no és obligatori, eh?, no tenim diners.

El que sí que fem totes les universitats, jo crec, és equiparar els sous dels..., en 
diem «becaris» però no són becaris; són contractes predoctorals, però se’ns escapa 
la paraula «becari», perquè això és el terme clàssic, eh?, amb el que diu el reial de·
cret. Això ho farem totes les universitats. Quan? Bé, entre ara i l’octubre·setembre. 
Per tant, equipararem, posarem els sous al nivell que diu el reial decret. Això sí que 
podem fer·ho. Són uns quants milers d’euros, alguns milions d’euros a nivell global, 
però això les universitats, pel que he sentit, ho podem fer. Però el quart any és impos·
sible, no tenim diners. Així, clarament, eh?, no tenim diners. Tret que suposés ma·
tar els programes que tenim les universitats de becaris, eh? Si fem un quart any, a la 
meva universitat l’any que ve no hi hauria convocatòria d’EPIFs, d’acord? No tenim 
diners, així, simplement. Vull dir, més clar és impossible. Estem negociant amb ells, 
estem parlant amb ells, amb els becaris, hi estem parlant, però, bé, l’oferta que hem 
fet és que pagarem aquest augment de sou per equiparar·lo amb el que diu..., però el 
quart any és impossible.

Gràcies pels consells socials. Jo crec que els consells socials estan demanant, 
no?, aquesta renovació, eh? I sobretot estan demanant que hi hagi més incorpora·
ció de dones als consells socials, s’està demanant que no només... En això des de la 
Rovira i Virgili hi insisteixen molt, la rectora hi insisteix molt, eh?, amb raó –amb 
raó–, en que s’incorporin més dones al consells socials.

Formació professional, un tema que està molt a l’agenda. Aquí hi ha dues alter·
natives: o anar cap al model alemany de crear universitats professionalitzadores –és 
un model– o incorporar a dintre de la universitat aquests títols, eh?, aquestes forma·
cions universitàries professionalitzadores. Això és un tema que hem de decidir, que 
ha de decidir el Parlament, el Govern, amb la societat, amb les universitats: decidir 
cap a quin model anem. Són models que..., políticament, pot funcionar tant un com 
l’altre. A Alemanya funciona molt bé, eh?, però potser no es vol aquest model de se·
parar, de tindre dos models, unes universitats de recerca i unes de més professiona·
litzadores. Això és un tema que s’ha de discutir, i al final hi ha d’haver una decisió 
política per anar cap a un cantó o un altre.

Jo crec que la formació professional..., seria molt bo donar un rang universitari, 
no?, ja sigui dins de les universitats que tenim o amb aquesta segona via professiona·
litzadora com tenen a Alemanya. Segurament, pel país que tenim, per la riquesa que 
tenim, el raonable és que siguin les universitats que tenim ara, eh?, les  clàssiques, 
les que oferim aquesta via. Estem oberts a estudiar·ho. Si hi ha l’encàrrec, eh?, i els 
mitjans, evidentment, ens hi posarem, d’acord? Això ho tenim molt clar. Hi ha uni·
versitats, com l’Autònoma, que ja han fet algun experiment. Bé, «experiment» no; 
quan dic «experiment» –perdonin la deformació científica– vull dir que han fet una 
experiència en aquest sentit, i, per tant... Per tant, estem oberts a aquest tema.

Crec que molts nois i noies que potser no volen fer un grau i després un doctorat 
i després un no sé què, eh?, potser poden fer un grau professionalitzador i després 
saltar a un grau, potser, o a una enginyeria. I al revés: aquell noi o aquella noia que 
comença una enginyeria i veu que allò és massa teòric potser passa a un tema més 
professionalitzador. I, a més, d’una forma dual, és a dir, amb un lligam molt clar, i 
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el teixit empresarial està esperant que li fem una oferta, eh? El teixit empresarial..., 
les associacions empresarials ho han dit explícitament, ho estan esperant. Però, bé, 
ens calen els mitjans i la legislació, que aquí no només és d’universitats, sinó també 
d’educació, d’acord? La conselleria d’Educació ha de convenir, també, obrir les uni·
versitats a la formació professional d’alt nivell.

El tema de les dones és evident, eh? Hi ha poques rectores. Jo en una campanya 
electoral vaig donar suport a una candidata rectora que no va sortir. Jo, quan dono 
suport a algú, després no surt (rialles), però... Vull dir que tenim poques rectores; 
sí, és veritat. Tenim moltes vicerectores, això sí que és veritat, eh?, i intentem tindre 
equips de direcció el més paritaris possible o amb majoria de dones. Ho intentem, i, 
per tant, d’aquí sortirà alguna rectora. Per tant, el relleu nostre seria raonable que fos 
de rectores. Tenim moltes i molt bones dones a les universitats, és a dir, excel·lents 
professionals. Falta ajudar perquè no sempre siguin els mateixos, que són els homes, 
els que accedeixen a aquest tipus de nivells.

Jo estic d’acord que el sistema universitari l’hem de flexibilitzar (sona el se-
nyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), tant la legislació... 
D’acord, deu minuts. Tant el sistema català com el sistema espanyol s’han de flexi·
bilitzar; jo en dic «desregular». La quantitat enorme de normes fa la vida, a vegades, 
impossible. A més, estem a la funció pública, les universitats. De vegades..., la buro·
cràcia no ens la podem saltar; ens ve la Sindicatura de Comptes, ve el jutge, etcètera, 
eh? Vull dir que no ens podem saltar molts procediments. I, per tant, cal un canvi 
legislatiu que ens permeti ser més flexibles. Evidentment, després, amb tot el ren·
diment de comptes que vulguin; fem més informes de rendiment de comptes que...

Jo a vegades ho plantejo. Ara que al Govern de l’Estat estan parlant d’una nova 
llei d’universitats, jo els dic –en plan provocador, però ho crec profundament–: «Per 
què els professors universitaris hem de ser funcionaris?» Per què? No ho sé, per què. 
Al segle XIX tindria sentit, eh?, però ara... Per quin motiu? Per què no puc jo con·
tractar els professors que vulgui a la meva universitat, mentre el capítol I aguanti? 
Per què no puc fixar sous diferents als professors universitaris, mentre el capítol 
I aguanti? Per què no? Eh? Ara estic parlant com a rector de la UB –rector de la 
UB–, però és un consens bastant gran.

Les acreditacions, des del meu punt de vista, són un aranzel en termes duaners 
a captar talent de l’estranger. Quan a un alemany, a un nòrdic, li dius què ha de fer 
per presentar·se a un concurs de lector o d’agregat, no entén absolutament res, eh? 
–absolutament res. I quan intenta entrar en el procediment d’acreditació això ja és..., 
eh?..., als llocs..., anava a dir «civilitzats», als llocs més avançats, es fa una crida 
internacional, amb un tribunal internacional, es presenta qui vol, fan una shortlist, 
fan una entrevista, com en una empresa, gairebé, eh? I això és el model francès, el 
model nòrdic, en els que hem participat alguna vegada.

Per tant, jo crec que s’ha de fer un replantejament. No dic que d’avui per demà la 
via funcional hagi de desaparèixer, però ens hem de replantejar, a nivell espanyol i 
a nivell català, quin model volem, si volem fer aquest salt. Vostès s’imaginen que el 
Barça tingués un topall salarial? O que el sistema de clubs o que la Lliga decidís fer 
una acreditació per si podem fitxar el Messi o no? Doncs això és el que estem fent: 
un altre ens està dient si aquell professor és...

Jo crec que hem d’asseure’ns, el país s’ha d’asseure i arribar a un consens sobre qui·
na universitat volem d’aquí al futur. I estem disposats a ajudar, eh? I, després, el que ha 
decidir és el Parlament, evidentment; té la sobirania popular. Per tant, és el Parlament, 
el que ha de decidir, i el Parlament ens ha d’encarregar quin model volem d’univer·
sitat, d’acord? Però, bé, això s’ha de fer –s’ha de fer. I és urgent, si volem fer un salt 
endavant. Estem gairebé tocant la Champions de les universitats –gairebé–, però per 
entrar·hi calen reformes profundes i a través d’un pacte sobre quina és la universitat 
que volem per al futur.

Segur que m’he deixat coses, eh?, però...
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El president

Ja tindrà una oportunitat, segurament. Si voleu fer un altre torn per repregun·
tar i per als aclariments... (Pausa.) Doncs té la paraula el senyor Soler, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. (Veus de fons.) No? (Veus de fons.) Endavant, senyor Soler.

Jorge Soler González

Doncs bé. No, molt breument, després de l’extensió..., per dir que, personalment, 
surto absolutament preocupat d’aquesta compareixença.

Coneixíem la magnitud del que feu, coneixíem també la magnitud dels proble·
mes, dels reptes i de les necessitats. Sabent que totes les nostres expectatives han 
quedat truncades després de la piulada, ahir, del senyor president Torra, i sabent que 
tot allò que podíem esperar és que us van prioritzar, als rectors, en la seva agenda, 
doncs, solament cal, a banda de desitjar·vos molt bon estiu... Ens veurem a les inau·
guracions acadèmiques, com cada any, però el més trist de tot –ja ho anticipo– és 
que ens veurem aquí –no tardarem gaire–, quan tornareu a dir que els problemes no 
solament segueixen igual, sinó que cada mes que passarà, com sabem, hi ha factu·
res per pagar, hi ha problemes que creixeran..., i com, bé, crec que, molt subtilment, 
amb tanta finor com hem intentat fer també alguns..., desgraciadament, ens veurem 
aviat, quan aquest problema sigui major. 

Moltes gràcies.

El president

Motes gràcies, senyor Soler. I ara, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, té la 
paraula la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Moltes gràcies, rector. Ha obert vostè molts temes interes·
sants, que és veritat que ens podrien portar fins a deu hores reflexionant·hi, i a ve·
gades estaria bé que féssim aquestes coses en aquest Parlament, però bé... Jo no em 
conformo, per això, amb el que deia el senyor Soler. No m’hi conformo, perquè al 
final hem de lluitar pel que creiem, i, vostè ho sap, almenys el meu grup està molt 
convençut que cal prioritzar les universitats, és una inversió social –ho deien vos·
tès en aquell article a La Vanguardia– i lluitarem. Hem aprovat almenys els darrers 
dos o tres anys dues o tres mocions en aquesta línia, i nosaltres lluitarem perquè es 
compleixin i perquè el Govern les compleixi.

I ho he dit abans: si això significa parlar dels pressupostos del 2020, doncs, ho 
farem. Li demano al Govern que ho faci sense apriorismes ni prejudicis, i crec que 
només així podrem avançar. El país no pot aguantar un altre any més sense pressu·
postos. No ho aguantarà el país i no ho aguantaran vostès. I, per tant, jo crec que, en 
aquest sentit, haurem de ser tots una mica generosos.

Parlava vostè –i acabo, eh?– sobre el model. Deia: «Bé, hem de decidir quin 
model», no?, si anem al model alemany, amb universitats professionalitzadores, o 
no. Jo espero que aquest debat l’estiguin fent al pacte pel coneixement, que és per 
al que ens havia dit la consellera que serviria aquest pacte, que era per plantejar al·
guns aspectes. De fet, el grup 1, el grup de treball 1, que és el de missió i visió, en 
teoria parla d’això. Llavors, esperem que allà realment es facin aquestes reflexions i 
les concloguin cap a un model determinat, perquè aquí al Parlament serà difícil que 
nosaltres, que no som tan fantàstics ni en sabem tant ni, sincerament, tenim la seva 
experiència, resolguem aquests problemes. Espero que ho facin en el pacte, i, per 
tant, com a mínim, ens ajudin a visualitzar una mica el camí.

Hi ha molts temes sobre la taula, eh?, perquè sobre l’oferta universitària també 
en podríem parlar molt. L’altre dia jo, analitzant una mica l’accés, no?, les primeres 
opcions que demanaven els estudiants, doncs, una em cridava molt l’atenció –ja fa 
dos o tres anys que em crida l’atenció–, que és que tenim el 12 per cent del PIB en 
aquest país dedicat al turisme –ho ha dit vostè, perquè tenim sol, tenim vida i tenim 
dieta mediterrània–, però resulta que els nostres joves no volen estudiar turisme, i 
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hi queden places vacants any rere any, no? I tenim aquí la rectora de la Universitat 
Rovira i Virgili, i ho sap. Clar, què estem fent malament? Perquè no volem un país 
low cost, tenim un sector potent com el turisme i no som capaços d’atraure els joves 
perquè l’estudiïn i injectin coneixement a un sector que el necessita.

Jo crec que fan falta reflexions també en l’àmbit universitari en aquest sentit; 
és a dir, quina oferta estem donant, si és una oferta de qualitat, si això ajuda a que 
els sectors econòmics siguin més competitius. I, per tant, jo espero que en algunes 
d’aquestes sessions que estan fent es puguin estar debatent aquests temes més de 
fons i de calat.

I estic totalment d’acord amb vostès, i agafo una mica la seva proposta de tre·
ballar amb el Govern de l’Estat que surti, que espero que sigui el presidit per Pedro 
Sánchez, i el PSOE, pel que em pertoca com a PSC, per intentar modificar aquesta 
Llei d’universitats. Estem d’acord amb vostès: és encotillada, ha quedat obsoleta en 
alguns aspectes, i, si volem ser un país modern, cal modificar aquesta llei, perquè 
volem ser un país del coneixement, i, per tant, no ens queda cap altra opció que avan·
çar en aquest sentit.

I, per tant, treballarem en aquesta línia que vostè d’alguna manera ens demana·
va de manera molt prudent, perquè els rectors, malgrat tot, són prudents –i ho són 
molt–, però nosaltres hi insistirem, seguirem treballant, i, en allò que puguem aju·
dar·los, ja saben on ens poden trobar.

Moltíssimes gràcies a tots i totes.

El president

Moltes gràcies, senyora Romero. I ara, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Molt breu, per agrair·li la seva intervenció. Ha opinat sobre moltes coses, algu·
nes de les quals no tinc molt clar si comparteixo o no, i, per tant, no entraré en el 
rerefons.

Simplement, fer una reflexió. Abans es deia que en els parlaments, quan un no 
vol solucionar una cosa, crea una comissió específica, i crec que una mica amb els 
pactes nacionals ens passa el mateix: quan un sap que té un problema molt gros so·
bre la taula, crea un pacte nacional i parla d’ell d’aquí a vint anys i des d’una pers·
pectiva global i amb cinc eixos d’intervenció, i el problema segueix sobre la taula  
i el pacte nacional no té capacitat resolutiva.

Jo, de totes les reflexions que ha fet, em quedo amb una –i amb això acabo–, i 
és que tant de bo el pacte nacional vagi fent, però hi ha d’haver un pla de xoc sobre 
la taula per a aquests anys, perquè, si no, no assegurem la sostenibilitat del sistema 
universitari, i ja podrem dedicar els pròxims vint a reflexionar com ha de ser el mo·
del de coneixement, que haurem fet fallida en un node central. Per tant, em quedo 
amb aquesta reflexió.

I li agraeixo molt que hagi intervingut avui aquí, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, pel Grup Parlamentari de la CUP, té la parau·
la el senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Sí, president, per comunicar prèviament que nosaltres, en compliment del 
Reglament, fem proposta a l’altre subgrup del grup mixt pel repartiment de temps, i 
que, davant del seu assentiment, farem utilització completa d’aquest temps.

Volíem començar valorant críticament una de les manifestacions que ha fet el 
senyor Elias, molt rotunda, ens ha semblat, que era en relació amb el quart any i 
l’EPIF. Si fos possible, fins i tot ens agradaria que ho tornés a manifestar, perquè no 
ho acabem de compartir.
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Tampoc acabem de compartir la visió sobre què ha de ser o no ha de ser la uni·
versitat i els seus mecanismes de contractació. Nosaltres coincidim, evidentment, 
que tenim un problema, que són l’AQU i l’ANECA –en això coincidim, no hi ha 
diferència–, però pensem que el tema no és si som o no som funcionaris o funcionà·
ries, el tema és si tenim o no tenim professors i professores amb estabilitat –qüestió 
fonamental–, i, afegit a això, evidentment, la universitat no ha de ser mai una em·
presa, i, per tant, mèrit i capacitat en el procés, evidentment, d’incorporació. Més 
enllà d’això, si hi ha mèrit i capacitat..., evidentment, nosaltres tampoc no compar·
tim aquella visió del sector públic que seria més propera al segle XIX que no pas on 
estem, que és al segle XXI.

I després, per acabar, s’han citat en aquesta comissió dos referents polítics 
d’aquesta organització, d’aquest subgrup. El primer, Gramsci. Doncs mirin, jo els 
voldré recordar que Gramsci va començar a estudiar lleis i va deixar d’estudiar lleis 
perquè el seu pare va morir. I ara el que estem traslladant des d’aquest subgrup no és 
Gramsci, sinó el que significa aquesta expressió –ja fa gairebé més d’un segle...– en 
el dia d’avui, que és qui no té un matalàs econòmic a la seva família deixa d’estu·
diar, i és una preocupació fonamental.

I el segon referent és Marta Harnecker. Doncs miri, Marta Harnecker se’n va 
anar a estudiar a París amb una beca i va deixar la beca per posar·se a vendre postals 
artístiques, i és l’altra cosa que els volem traslladar. No necessitem únicament anar 
a cobrir el que pot ser la matrícula, sinó que o dotem clarament aquesta proposta de 
beques salari o hi ha gent tan summament lúcida, com ara Marta Harnecker, que es 
posarà a vendre postals. I vendre postals pot ser una cosa meravellosa i és una fei·
na tan recognoscible com qualsevol altra, però evidentment segurament tots i totes 
coincidiríem que a les universitats de París els hagués agradat que hagués continuat 
la carrera acadèmica.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, pel Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Començo dient que el pacte o ens el creiem tots o deixem de 
dedicar·hi les hores que hi estem dedicant, que entenc que per part dels rectors són 
moltes. I entenc alguns dels comentaris que s’han fet, perquè hi ha hagut experièn·
cies prèvies que no són bones. Per tant, entenc la reflexió, però crec que la opor·
tunitat hi és, ho he dit de veritat. I que hi hagi no només la conselleria d’Empresa 
i Coneixement implicada i la mateixa consellera implicada, sinó que també les di·
reccions generals d’Economia participin de les reunions, és perquè hi ha d’haver, 
acompanyat, aquest compromís pressupostari. I, per tant, entenc que aquí també els 
grups parlamentaris hi tenim una responsabilitat i que l’hem de portar endavant.

I ho dic perquè, per exemple, en el tema que comentava, de la falta de metges o 
de la falta de professionals..., això ho podríem fer al Govern del dia a dia, i que quan 
es trobin el problema d’aquí a cinc anys i mirin de fer·hi alguna cosa ja no hi seran a 
temps, òbviament, perquè fer un metge són entre vuit i deu anys i fer una infermera 
són quatre anys i fer un fisio són quatre anys. Per tant, o fer això o... Asseure’s a fer 
un pacte com a mínim et posa damunt la taula no només el model de finançament 
–que n’hem parlat molt–, sinó també quin model.

I la proposta atrevida que feia del model del PDI, doncs, no sé si la compartirem 
o no, però com a mínim hem de poder·la discutir. I aquesta part de funció pública és 
el que s’ha de posar damunt la taula. I portem molts anys discutint sobre el sistema 
universitari i sobre si les taxes o els preus, més ben dit, han de baixar o no. I això 
està bé, però potser que parlem també, en global, de quin model volem. I compar·
teixo la reflexió que feia sobre cap a quin model hem de caminar o quina universitat 
hem de tenir d’aquí a cinc, deu i vint anys.
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Només un incís en el tema de les dones, perquè li he dit la qüestió de les rectores i, 
anecdòticament, era una dada, i, a més, podem compartir avui la tarda amb elles, però 
encara és més preocupant amb les persones que estan al capdavant dels centres de re·
cerca, per exemple, que no n’hi ha cap ni pràcticament n’hi han hagut, eh? Per tant, és 
una assignatura que totes tenim pendent.

També el tema de... –i amb això..., amb dos temes acabo–, el tema de l’autono·
mia. Tots ens posem a la boca la part de l’autonomia, però després volem regular, 
els grups parlamentaris i el Govern, si hi ha d’haver un B2 d’anglès o francès o no 
sé què, volem regular les acreditacions de professorat, volem fer... Per tant, si ho ens 
ho creiem de veritat... Hem de donar els recursos, també, perquè les universitats tin·
guin el marge.

I, finalment, perquè la diputada Romero em semblava que estenia la mà, i sempre 
és bona, la mà de la diputada Romero estesa (veus de fons), ha sigut un guant que ara 
mateix –«una abraçada d’os», diu algú, no ho sé– traslladaré. Jo crec que hi ha dues 
coses. Primer, que en el Govern de l’Estat espanyol pugui sortir algú que realment 
es cregui les universitats, i, per tant, no es facin invents rars, i no faré la broma amb 
l’astronauta, però..., tant de bo hi hagués algú que es cregués les universitats, que les 
conegués. I, en aquest sentit, crec que si és al PSOE a qui li toca té molta gent que 
es pot posar al capdavant i fer·ho, i fer propostes acompanyades de pressupostos.

I, en segon terme, al que sí que aquest grup parlamentari es pot comprometre 
és a sortir d’aquí i demanar al Govern, en tant que som un grup parlamentari que 
donem suport al Govern, que es faci una proposta de pressupostos i que es faci una 
proposta de consells socials i que tots assumim la responsabilitat que ens pertoca.

Perquè –i amb això acabo, president– aquest matí a salut hem aprovat per una·
nimitat totes les propostes, aquesta tarda aquí hem aprovat totes les propostes per 
unanimitat, però si després la Llei de pressupostos, que és el que ens ha de perme·
tre fer·ho..., no ho fem, doncs, i quan juguem a política fem una cosa i després en 
fem una altra, tampoc no és lleial per part de cap dels grups. Per tant, ens pertoca 
a nosaltres fer un esforç i ens pertoca també a tots tenir aquesta generositat perquè 
el país pugui avançar.

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Font.

Lluís Font i Espinós

Només dues coses. La primera, agrair·los la presència i el treball que fan. La se·
gona és demanar·los que no perdin la llibertat d’esperit, que el càrrec no els impe·
deixi pensar per compte propi, com avui ha demostrat que sap fer vostè.

I, en tercer..., si em permet fer una broma, s’ha de ser rector per haver llegit i en·
tès la Marta Harnecker. Jo encara recordo un manual sobre materialisme històric di·
alèctic. L’Althussuer encara (l’orador riu), però la Harnecker ja em va sobrepassar...

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara el senyor Elias tindria cinc minutets per con·
testar.

Joan Elias Garcia

A la meva biblioteca personal, la Marta Harnecker..., el llibre aquest era molt dur 
d’entendre, ja ho sé, l’estructuralisme que hi ha darrere... Bé, podríem parlar molta 
estona sobre l’estructuralisme que hi havia darrere, si era fictici o era real en el mar·
xisme, però bé..., tots tenim un passat.

El que vull dir és... Bé, si d’aquí surt una entesa, consens per demanar a qui cor·
respon, no?, que plasmi en els pressupostos el fet de que la universitat és una priori·
tat social, serà un èxit. I jo crec que sí, jo crec que són els grups parlamentaris, els 
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que han de pressionar –tots– el Govern, perquè a nosaltres ens interessa que plasmi 
en els pressupostos del 2020 que la universitat és una prioritat social, com deia el 
president avui en el tuit.

En el pacte nacional se n’està parlant molt. Jo estic amb el president del grup 1. 
Demà tenim reunió. Hem fet una llista de temes a parlar, i aquest ha de sortir, el de 
professionalitzar..., el perfil professionalitzador o els títols professionalitzadors a la 
universitat.

L’oferta que tenim d’estudis de turisme aquí a Catalunya jo crec que és excel·lent. 
Hi han escoles que estan molt lligades al sector turístic, molt lligades, profunda·
ment, eh?, i és excel·lent, aquesta oferta. Per tant, hem de promocionar·ho també 
entre els nois i noies, que no pensin que fer turisme significa anar a repartir hambur·
gueses, eh? Hi han temes molt complicats i molt d’economia, bé, ja s’ho poden ima·
ginar, no? I, per tant, tenim una oferta d’estudis turístics, amb doctorats inclosos..., 
vull dir que és una oferta amplíssima, molt bona i molt lligada a l’empresa turística.

Respecte a les beques salari, bé, aquest grup de treball es crearà ja, aquests dies, 
perquè la carta ja me l’ha enviat, el secretari general del Consell Interuniversitari. 
Per tant, demà mirarem el text i demà la signaré. I, per tant, el grup aquest del 
Consell Interuniversitari, de vicerectors, es crearà el 9 de setembre, m’ha dit. Per 
tant, començarem a treballar. Això, en paral·lel al pacte nacional.

Té raó que... Em sembla que era Napoleó, que deia: «Quan vulguis que una cosa 
no funcioni o que no tiri endavant, crea una comissió perquè l’estudiï.» Jo espero 
que no sigui aquest, el tema. Nosaltres, els rectors, ens ho creiem i hi estem treba·
llant. I no només els rectors, sinó els centres de recerca, etcètera. Però també és ve·
ritat el que deia abans de la fuita a casa, no?: ja farem la reforma integral del pis, 
però ara tinc una fuita. I, per tant, ara necessitem un pla de xoc, clarament, financer 
i de personal, PDI i PAS.

LRU, LOMLOU, etcètera. La LRU va ser un instrument essencial per passar 
d’una universitat franquista com la que teníem a la universitat que tenim ara, eh? 
Però aquell model que ha creat aquest model d’èxit a nivell espanyol i català en par·
ticular..., i també tenim la LUC, que ha sigut, també, el nostre instrument. Aquestes 
dues lleis, eh?..., dues o tres, crec que ja no donen més de si. Hem de repensar·ho, 
hem de meditar, hem de reflexionar. Tots els acadèmics, evidentment, hi hem de dir 
la nostra, però al final ha de ser el Parlament qui ha de decidir quina universitat vo·
lem per al futur, i, per tant, a on volem arribar. I aquesta és la feina del Parlament, 
amb la nostra ajuda, si volen, evidentment, però és el Parlament qui ha de decidir 
quin model d’universitat volem per als propers anys. Ens hi juguem molt, jo crec.

Sobre... M’ha agradat molt... N’hi diré un exemple. Vam celebrar un aniversa·
ri del Parc Científic de Barcelona i havia de sortir un IP d’un grup a parlar, hi ha·
via molta gent i tal. I, clar, em vaig adonar que tenim molts IPs de grups al Parc 
Científic de Barcelona que són dones. I anava a sortir un científic excel·lent, eh? –un 
científic excel·lent–, que està fent unes contribucions importants sobre com portar 
medicaments a dintre del cervell superant la barrera hemato..., la barrera que tenim 
a les meninges, etcètera. (Algú diu: «Hematoencefàlica.») Sí senyor, això mateix; 
paraula molt complicada de dir, eh? Aportar en nanotecnologia un medicament, no 
sé què, tal... I jo vaig dir: «No tenim cap dona al Parc Científic...?» I em vaig negar 
a estar en un acte, i al final va sortir una investigadora d’altíssim nivell. Per tant, a 
vegades és un problema de sensibilitat. Sortia l’investigador que és l’estàndard, que 
sempre ho fa bé, perquè ho fa molt bé, és un gran científic, és un gran orador, però, 
bé, la dona que va sortir és una gran científica i una gran oradora. Però a vegades..., 
sempre tirem dels primers. Per tant, cal també una acció decidida per donar joc a 
qui realment s’ho mereix. Vull dir, no és que estiguéssim traient..., va sortir a fer una 
exposició... Per tant, hem de fer aquest esforç.

L’AQU i l’ANECA pateixen del mateix, eh?, jo crec que pateixen del mateix. 
(Sona el senyal acústic que indica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció.) Jo crec 
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que, en alguns aspectes, en lloc d’ajudar..., són traves administratives. Per progra·
mar una titulació calen dos anys i mig gairebé, o tres, i des de que la penses fins 
que s’implanta... Així, un, quan vol ser àgil, per treure o desprogramar... La des·
programació és un tema..., anava a dir «prohibit», però..., quasi impossible de fer. 
Desprogramar títols; hauríem d’anar a desprogramar títols. Alguns, no tots, eh?, vull 
dir, tampoc és fer una caça de bruixes. Tots no, perquè llavors tancaríem el negoci, 
però sí que ha de ser molt més àgil, el sistema.

Jo sempre dic: per què la titulació de matemàtiques a la Universitat de Barcelona 
ha de ser semblant o clavada a la que fan a Madrid? Per què? Hauria ser diferent. 
Els models més avançats són titulacions diferents. N’hi han algunes regulades, evi·
dentment: medicina, veterinària, etcètera, que són regulades, però d’altres no hau·
rien d’estar regulades. S’han d’avaluar a posteriori i tancar, si cal. Per tant, hem 
d’arribar a un model més flexible, no només de contractació de PDI, sinó també de 
titulacions.

Acabo, perquè, si no, em tocarà un altre cop el «pito» aquest. Llavors, jo sim·
plement volia acabar agraint·los la paciència, perquè sé que porten des de les tres 
aquí, i espero no tornar, eh? –no tornar–, o, si torno, que sigui per bones notícies. 
I «apretin» tant com puguin el Govern perquè en el tràmit parlamentari, quan hagin 
de pactar el pressupost, puguin posar la universitat davant com una prioritat social, 
que crec que és el que és.

Res més.

El president

Moltes gràcies, senyor Elias. Tot el nostre agraïment per venir aquí a comparèi·
xer a la Comissió d’Empresa. Gràcies.

I donem per tancada ja la comissió.

La sessió s’aixeca les set del vespre i catorze minuts.
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