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Sessió 15 de la CEC

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

i quatre minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat del vicepresident, Jordi 

Terrades i Santacreu; del secretari, Jordi Munell i Garcia, i de la secretària en funcions, Te-

resa Pallarès Piqué. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

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

Martí Pachamé Barrera, Manuel Rodríguez de l’Hotellerie de Fallois i Laura Vílchez Sán-

chez, pel G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Josep Puig i Boix i Ferran Roquer i Pa-

drosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Aurora Carbonell i Abella, Antoni Castellà i Clavé, 

Gemma Espigares Tribó i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; 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 Chicharro, 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 de Circuits de Catalunya, Joan Fontserè 

Pujol, acompanyat de l’assessor jurídic del Circuit de Catalunya, Màrius García, i el coordi-

nador del Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, Pau Parals Oliveras.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director general de Circuits de Catalunya davant la Comissió 

d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la gestió de les instal·lacions (tram. 357-

00518/12). Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de l’Estudiantat de 

les Universitats Catalanes, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar 

sobre la política universitària (tram. 357-00140/12). Comissió d’Empresa i Coneixement. 

Compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç 

de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui els objectius 

i les accions previstes per l’equip de govern de la cambra (tram. 356-00512/12). Laura Víl-

chez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

4. Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de 

la Fira de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi so-

bre el canvi de contractista de muntadors d’escenaris, la vaga i l’esquirolatge (tram. 356-

00532/12). Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 

Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Molt bé. Bona tarda i benvinguts a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Compareixença del director general de Circuits de Catalunya per a 
informar sobre la gestió de les instal·lacions

357-00518/12

Començarem la comissió. I, en primer lloc, donem la benvinguda al senyor Joan 
Fontserè Pujol, que és el director general de Circuits de Catalunya, i que l’acompa-
nya el senyor Màrius García, que és l’assessor jurídic del Circuit. Benvinguts, encan-
tats de tenir-los aquí, a la Comissió d’Empresa.

I ara farem una compareixença seva, d’uns vint minutets, i després tots els grups 
parlamentaris, doncs, tindran l’oportunitat de fer les seves preguntes i observacions. 
Quan vulgui.
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El director general de Circuits de Catalunya (Joan Fontserè Pujol)

Bé, bona tarda a tothom, i gràcies per poder donar-nos l’oportunitat d’explicar el 
que una instal·lació de país com és el circuit fa en el seu dia a dia i en el global del que 
és el marc d’actuació que ens pertoca.

El Circuit, que és una instal·lació inaugurada el 1991 per acollir les diferents pro-
ves i entrenaments de l’esport del motociclisme i l’automobilisme, té una particula-
ritat, i és que els darrers anys ha fet un canvi substancial en l’estructura, diguéssim, 
jurídica de la mateixa entitat. Es va dissoldre el circuit cap al 2013, i, en aquest sen-
tit, es va subrogar tot cap a la societat limitada que hi havia en aquell moment, que 
operava des del consorci.

Per tant, el que sí que m’agradaria seria explicar l’article 2, el que diu, dels esta-
tuts de la societat, en aquesta nova dinàmica emprada a partir del 2013. L’arribada 
particular, personal, a l’equip de direcció del circuit és el 2015, però sí que era bo, jo 
crec, que s’emmarqués dins de l’entorn en què es movia el circuit, perquè hi ha una 
seqüència de fets d’aquests darrers anys que canvien aquesta naturalesa.

Aquest article 2 dels estatuts de la societat té per objecte l’administració i explo-
tació dels circuits –àrees de terreny i edifici– per a la realització d’actes esportius i 
lúdics, eh? En aquest sentit, la societat té uns òrgans de govern: la junta general, que 
la configuren els socis, i els socis, que són la Generalitat, l’Ajuntament de Montmeló 
i el RACC. Per tant, aquí sí que hi ha una primera fase que m’agradaria destacar, i és 
aquesta simbiosi entre les diferents entitats, i, en concret, amb el territori, represen-
tats, en aquest cas, per l’Ajuntament de Montmeló. Hi ha un consell d’administració, 
un president i, evidentment, el director general, amb les funcions que se’m van con-
ferir segons els estatuts, amb poders que van ser escripturats el 2015.

A partir d’aquí, faig aquesta aproximació perquè, concretament, hi ha aquest 
canvi substancial dins del marc normatiu de la societat mercantil que representem. 
I aquest canvi substancial ve donat perquè el 2012 hi ha un dictamen dels serveis 
jurídics de presidència on es determina que la societat és poder no adjudicador, i, 
per tant, té unes normes internes, en el marc de la contractació, en el marc del fun-
cionament pròpiament jurídic de la companyia.

Dit això, més endavant, el 2017 –ja dins de la direcció en el meu càrrec– hi ha 
una resolució del Tribunal Català de Contractes del Servei Públic que ens defineix 
com a poder adjudicador, nivell 2. Per tant, hi ha un primer canvi, i en el moment 
que s’identifica es demana des del mateix circuit al departament al qual estem ads-
crits, que és Empresa i Coneixement, un dictamen sobre el posicionament. I és el 
2018 quan es rep aquest dictamen per part del departament, que confirma, doncs, 
aquesta categoria de poder adjudicador, nivell 2.

Dit això que dèiem, aquest canvi substancial de la mateixa configuració jurídica 
de la societat, s’esdevé també un altre punt: el 9 de març del 2018 entra en vigor la 
nova Llei de contractació del sector públic. Això fa, doncs, que també hi hagi una 
adequació dins d’una adequació: el circuit canvia en la seva estructura jurídica, i, 
a més a més, canvia la normativa, el marc normatiu al qual ens hem d’adequar,  
i, per tant, hi ha aquest traspàs d’un marc normatiu d’un àmbit privat cap a una nor-
mativa dins de l’àmbit de sector públic. Això fa que, amb una Llei de pressupostos 
com la que és, amb l’estructura d’un circuit, que, com deia, ve de l’any 91, amb una 
voluntat de gestionar unes instal·lacions esportives dins d’una situació com la que 
ens trobem, com la que passem, com a tots els indrets del país..., el que ens fa és 
replantejar-nos molts procediments, però, alhora, també moltes estructures internes 
de funcionament.

Això, des d’aquell moment, es comença a adequar, i en concret, doncs, també la 
incorporació de noves figures que ens puguin permetre el fet de fer un seguiment 
normatiu molt més exhaustiu del que s’havia fet degut als canvis que hi han hagut. 
I, en aquest sentit, doncs..., és la incorporació, per exemple, del responsable dels ser-
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veis jurídics, del Màrius García, que va ser pogut incorporar gràcies a un contracte 
de relleu i un contracte d’obres i serveis de pràcticament fa un any i mig, no?

En aquest sentit, val a dir que el que sí que tenim..., el circuit ofereix uns serveis, 
uns serveis que són de mercat. Són serveis que, al final, són de lloguer d’instal·la-
cions, i la societat el que pretén, doncs, és oferir aquests serveis. Però, evidentment, 
hi ha un valor afegit, d’interès públic, i és un interès públic que nosaltres el desglos-
saríem en diferents àmbits: un és l’impacte econòmic en el territori; l’altre és l’im-
pacte fiscal de la mateixa activitat del circuit; un impacte laboral –les contractacions 
tant directes com indirectes que el circuit genera–, i, evidentment, el que no obvi-
arem en cap cas serà la promoció que fa el circuit tant del que és la nostra activitat 
com del país en general, no?

Fins al punt, doncs, que tots aquests elements que configuren aquest interès pú-
blic fan que cap al 2015 s’acabi aprovant un pla director urbanístic de reordenament 
de l’entorn del circuit. Per què? Perquè s’entén que el circuit realment és un motor 
d’atracció d’una regió, d’una comarca, en la qual hi ha una activitat econòmica que 
es desenvolupa, que pot anar associada amb aquesta activitat que es desenvolupa 
dintre del circuit, que és l’àmbit del motor esport, l’àmbit del sector de l’automoció, 
etcètera.

Per tant, queda palès que hi ha un interès que va més enllà de les mateixes curses 
que es porten algun cap de setmana, o fins i tot, inclús, més enllà de tota l’activitat que 
es fa durant tot l’any, que després m’hi referiré.

En aquest pla director urbanístic... És evident que coneixeu millor que jo quin 
és l’impacte d’un pla director urbanístic. Passa per molts sedassos, per molts filtres, 
però, en definitiva..., un consens molt fort amb el territori. El territori, els ajunta-
ments del voltant, doncs, tots han participat en el desenvolupament d’aquest pla di-
rector; evidentment, tots els grups parlamentaris, etcètera.

És evident que hi ha concertació amb les diferents parts. Hi ha molta concerta-
ció, en un pla director, perquè hi han moltes parts implicades, no només el sector pú-
blic. I després, evidentment, el circuit fa de tractor. I és aquest, l’interès que genera 
realment el circuit, que va més enllà del que us deia abans, de les curses, i és el que 
ha de fer de pol d’atracció de tota aquesta activitat que es porta a terme.

Aquest marc de canvis dins d’aquest, diguéssim, canvi constant i valoració de 
canvi ha estat interpretat com una oportunitat per adaptar-nos, evidentment, no no-
més a la normativa, sinó a les exigències d’això, doncs, d’un pla director urbanístic 
que s’ha de desenvolupar, d’unes activitats del sector, i no fa falta que us destaqui 
ara quina és l’evolució que està fent el sector de l’automoció i, per derivada, del mo-
tor esport, en tot el tema del vehicle elèctric, etcètera. Aquests canvis ens han per-
mès, també, veure-ho com una oportunitat per sumar-nos a aquest nou model de 
circuit que volem, de futur, no?

Dins del marc de la gestió del circuit, l’encàrrec rebut pels diferents òrgans de 
govern respectius a partir de la meva incorporació van ser els següents: el primer, 
un pla d’actuacions a nivell comercial per tal de refermar aquells productes que dins 
del circuit tenien un recorregut i depurar aquells que dins del circuit, doncs, no en 
tenien tant.

Val a dir que això es reflecteix en l’activitat del mateix circuit, que són més de 
tres-cents dies d’activitat a pista, i amb una assistència, tant de participants en les 
curses com assistents de públic o d’aficionats, doncs, que ha anat en increment. El 
nombre de participants el 2016 en les curses..., es van fer tretze curses, van ser 1.871 
participants i van assistir-hi 453.000 espectadors. El 2017 es van seguir fent tretze 
curses, a les quals van haver-hi 2.010 participants i van venir 472.000 espectadors. 
El 2018 es van fer catorze curses i hi van venir 2.300 participants i 480.800 espec-
tadors. Les dades d’aquest 2019 acaben al setembre, però estem per sobre de la mit-
jana del que van ser l’any passat.
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Per tant, és una activitat que va més enllà del que puguem imaginar tots, d’un 
cap de setmana concret, d’una activitat concreta. És una activitat, doncs, de 320 dies 
de 365 que pot tenir l’any. Imagineu-vos l’impacte que pot arribar a tenir.

Un altre dels encàrrecs que es va rebre a la direcció per part del consell d’admi-
nistració va ser la redacció d’un pla estratègic per concretar una estructura financera 
que ens permetés refermar l’activitat del dia a dia del circuit i, alhora, poder tenir 
elements de referència que ens posicionessin en el sector i que ens posicionessin a 
nivell mundial.

En aquest sentit, hem treballat amb diferents propostes, però quedava clar i palès 
que, un cop analitzat bé el circuit, el que se’ns ha identificat és que hi ha una activitat 
de 320 dies, però és evident que hi ha una punta de llança, que és el Gran Premio de 
España de Fórmula 1, que, per cert, aquest any farà la trentena edició consecutiva al 
Circuit de Barcelona - Catalunya, i que és la que ens mostra al món. I, com que ens 
mostra al món, les diferents categories inferiors del món de l’automobilisme, o, en 
el cas de MotoGP, del món del motociclisme, ens permeten, doncs, fer els entrena-
ments, que els diferents equips tinguin el Circuit de Barcelona com a referència, que 
el Circuit de Barcelona - Catalunya sigui on tenen més dades recollides, i, per tant, 
que aquesta activitat es tradueixi en aquests 320 dies d’activitat.

Aquest pla estratègic d’aquesta estructura financera va per aquí, va per entendre 
que hi ha dues realitats del circuit: una és l’activitat diària i l’altra és el Gran Premio 
de España de Fórmula 1. En aquest sentit, el que s’està demanant és que hi hagi 
un..., i una de les propostes resultants és: primer de tot, que hi hagi una implicació 
del Govern de l’Estat, perquè és un gran premio de España, i així es porta realit-
zant els últims trenta anys a casa nostra, al Circuit de Barcelona – Catalunya. I, per 
tant, una de les conseqüències d’aquest pla estratègic és la implicació per part de la 
figura de l’Estat.

La segona és intentar entendre que el que és la part del dia a dia es pugui refer-
mar amb un contracte programa que estabilitzi el que és el finançament d’aquest dia 
a dia i posi en relleu el valor de l’estudi, de l’impacte que té, aquest dia a dia en la 
comarca i en el seu més immediat veïnatge, que realment és el que realment treu, 
doncs, aquesta generació d’economia, i, per tant, de riquesa, que fa que al cap de 
l’any puguem tenir el circuit amb activitat, i, per tant, generar tot aquest estudi que 
dèiem abans, tot aquest impacte econòmic.

El circuit té diferents línies de negoci, i, com diem, es gestionen de manera inde-
pendent, que alhora condiciona la dedicació del personal que la pugui portar a ter-
me. Són 320 dies d’activitat a pista, i, com podeu entendre, hi han caps de setmana, 
hi han punts d’intensitat més elevada, hi han punts de dedicació més alta, més baixa, 
i horaris que són diferents.

El circuit, en el moment de la seva creació, es va emmarcar dins d’un conveni de 
personal, que era el d’oficinas y despachos. És evident que ningú avui, si es tornés a 
fer aquesta creació, entendria que el personal del circuit es pogués tenir en aquestes 
condicions, perquè, evidentment, no... Fruit d’això és que fa ja un any i mig es va 
demanar permís a la Comissió de Retribucions per iniciar els tràmits de la redacció, 
amb el comitè d’empresa, d’un nou conveni específic, com podria ser el del Teatre 
Nacional de Catalunya, que tothom entendrà que hi han uns caps de setmana, unes 
actuacions, uns horaris amb certa nocturnitat, més que en uns altres, i que es pugui 
adequar a les necessitats d’aquest col·lectiu.

En aquest sentit, ja estem treballant-hi –ja dic, des del Departament de la 
Vicepresidència se’ns ha autoritzat a poder-ho desenvolupar–, però a mi el que sí 
que m’agradaria poder acabar de remarcar és el perquè de tot això. El perquè de tot 
això queda molt ben reflectit en el que és el retorn que té el circuit en el territori. En 
el seu moment... I aquí sí que, president, jo li deixaré, si vol, perquè els distribueixi 
a la comissió, dos informes. És a dir, hi havia un informe que s’havia anat generant 
des del mateix circuit, amb un estudi d’impacte econòmic, però, després, amb el 



DSPC-C 337
19 de setembre de 2019

Sessió 15 de la CEC  7 

Departament de la Vicepresidència, i, en concret, en el seu moment, amb el secretari 
Josep Maria Jové, es va demanar un estudi més acadèmic, en el qual es fes la valo-
ració de l’impacte econòmic al territori i de l’impacte impositiu i de l’impacte labo-
ral i del cost/oportunitat que representava el circuit per a un territori com el nostre.

Es va fer un concurs sobre aquest informe, el va guanyar el TecnoCampus, l’es-
cola superior de Mataró. I, en aquest sentit, hi ha un d’aquests estudis –són aquests 
dos estudis que els faré arribar per tal de que els distribueixin–..., les dades, l’impac-
te econòmic en el territori és del voltant de tres-cents milions d’euros. L’impacte de 
la Fórmula 1 són uns 180 milions d’euros, tal com diu l’estudi. I hi ha 2.500 places 
d’ocupació en el circuit, derivades d’aquest estudi.

I el que és més rellevant, perquè mai s’havia fet abans, i jo crec que és molt 
oportú donar-hi la rellevància que té, és l’impacte impositiu: són 42 milions, els im-
postos que genera el circuit, dels quals 10 són pròpiament d’aquí, de Catalunya. En 
aquest sentit, no cal dir que aquests darrers anys, des de..., parlaré del moment de 
la meva gestió, no d’altres..., s’han portat a terme totes les mesures oportunes per 
poder avançar en aquesta nova línia de circuit, cap a un circuit dins d’un marc del 
sector de l’automoció, del sector del motor esport, però amb el treball d’un objectiu 
molt clar sobre el tema de la sostenibilitat, dins d’un marc com el que ens movem.

Per tant, tot el que és l’evolució en el sector de l’automoció, el cotxe elèctric, el 
tema de la sostenibilitat en la..., quan aculls 450.000 persones durant l’any, quan els 
reps, els dones una sèrie de serveis; doncs, aquests serveis, que siguin sempre dins 
d’aquest marc de la sostenibilitat que hi ha.

Jo crec que aquesta és la part més concreta que us podia explicar, i, en qualsevol 
cas, doncs..., a la vostra disposició.

El president

Doncs moltes gràcies, senyor Fontserè, per aquesta explicació i perquè ens ha 
portat dos informes que farem arribar als portaveus dels diferents grups parlamen-
taris.

I ara obrirem un torn perquè els diferents grups puguin fer les seves preguntes 
i consideracions. Serà un torn de deu minutets per grup parlamentari, i comença-
ríem pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, pel senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Molt agraït per la seva intervenció, però cal dir 
que, almenys quan nosaltres vam plantejar aquesta compareixença, no era tant perquè 
vostè ens fes un diagnòstic de la situació del circuit, sinó perquè ens expliqués, en aquest 
Parlament, les notícies que ens vam anar trobant als mitjans de comunicació i que van 
motivar aquesta sol·licitud.

N’hi llegeixo un parell: «Una auditoría halla medio millón en retribuciones irre-
gulares en el Circuito de Montmeló», «El Tribunal de Cuentas catalán investiga la 
gestión del Circuito de Montmeló». I la notícia el que reflecteix és una auditoria de 
Circuits de Catalunya en la que, bàsicament, al que s’apunta és a un descontrol sala-
rial: més de cinc-cents mil euros en complements retributius presumptament irregu-
lars; 7 milions i mig d’euros de pèrdues; falta de control en les adjudicacions.

Apunten la notícia i l’auditoria que les meses de contractació no havien estat và-
lidament constituïdes en cap dels expedients contractuals revisats, i que no existeix, 
tampoc, registre de la puntuació obtinguda pels diferents licitadors; modificacions 
de pressupost fetes d’esquena al Departament d’Economia en una situació econòmi-
ca en la qual, a més, el Departament d’Economia sí que estava sotmès a regles de 
despesa força estrictes, i irregularitats en la gestió i el control sobre la venda d’en-
trades.

I, bàsicament, el motiu pel qual els vam demanar la compareixença és perquè 
donessin explicacions sobre aquestes notícies i sobre aquesta auditoria.
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Per tant, més que aprofitar aquest torn per fer-li preguntes, quasi aprofito aquest 
torn per situar l’objecte de la compareixença, i ja li faré les preguntes en el torn se-
güent.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, per fer les preguntes i consideracions del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí, bona tarda. Gràcies, president. Senyors diputats i diputades... Senyor Fontserè, 
moltes gràcies per la seva presència en aquesta comissió. I, en certa manera, doncs, 
m’afegeixo al que ens deia el senyor Ferro en aquesta primera intervenció. La veritat 
és que pensàvem que la intervenció seva seria en una altra direcció. És interessant, 
està clar; no podem posar en dubte que la seva explicació és interessant, ens ha ex-
plicat coses molt interessants, però no és pel que ha sigut portat aquí.

Nosaltres, probablement... Bé, tenim preguntes, també, al respecte de quina és 
l’evolució futura del circuit, però el motiu de la seva presència aquí és que ens expli-
qui les consideracions que cregui oportunes que expliquin, doncs, les coses que van 
posar en evidència l’auditoria que va sortir en els mitjans de comunicació.

Totes les irregularitats que apareixen aquí són irregularitats que, a més, són bas-
tant comunes a les empreses públiques, i aquest matí mateix, a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes, n’hem tingut, doncs, bé..., un reflex, eh? Normalment són 
bastant més antigues. En aquest cas, tenim una auditoria més recent i que exposa la 
continuació d’una sèrie de pràctiques que, evidentment, nosaltres, com a servidors 
públics, hauríem de fiscalitzar, no? I és per això que vostè està aquí.

Per tant, doncs, també em retrotrec a una segona oportunitat, eh?, després de les 
seves explicacions, respecte als temes que realment són els que creiem que són els 
que el porten aquí.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. I ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, senyor president. També agrair la presència del senyor Joan Fontserè en 
aquesta Comissió d’Empresa per explicar, com han dit els diputats que m’han pre-
cedit, alguna... Perquè la sol·licitud de compareixença havia estat, m’imagino, feta 
arran del coneixement d’aquesta auditoria que va encarregar la Vicepresidència del 
Govern.

Però, malgrat això, jo vull aprofitar... Com que vostè ha introduït alguns altres 
temes, jo parlaré també d’aquests temes, però també parlaré de les altres qüestions, 
perquè hi han alguns temes que, des del meu punt de vista, indiquen debilitats, so-
bretot debilitats del projecte, eh?, de cara al futur, que jo també m’hi voldré referir.

Estem a l’espera, també, de conèixer l’informe de l’òrgan de control de què ens 
hem dotat tots plegats, que és la Sindicatura de Comptes de Catalunya, que em 
consta –perquè també ha sortit publicat– que està fent un informe sobre la gestió de 
l’empresa. Per tant, més enllà d’aquesta auditoria, que, evidentment, diu el que diu, 
i nosaltres no li traurem cap tipus de valor, sí que esperarem els resultats i les con-
clusions de la Sindicatura de Comptes, que és l’òrgan de control.

Ara, jo crec que hauríem de deixar clar que Circuits de Catalunya no és una so-
cietat mercantil que pugui operar per lliure, eh? Forma part del perímetre SEC de 
la Generalitat de Catalunya, com a empresa pública, i, per tant, està subjecta a les 
normatives de gestió pública tant pel que fa a les normes de contractació com a tot 
el que fa referència a la gestió de personal, amb les retribucions, etcètera, no?
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Si analitzem aquesta auditoria, jo crec que es manifesten..., torno a referir-me 
a la prevenció d’analitzar després, amb més cura, l’informe de la Sindicatura de 
Comptes, però sí que ja s’intueixen debilitats en la gestió i en el control de la gestió, 
no? Jo li faré tres preguntes, respecte a aquesta qüestió.

Una, que m’ha sorprès, eh?, que és per què els honoraris dels membres de la 
FIA els abona el RACC. També li demano quin és el paper del RACC, perquè he 
anat a la pàgina del RACC per veure si tenia, allò, alguna connexió, algun link, no? 
–aquestes coses que es porten ara–, amb el circuit, i la gran sorpresa és que, di-
guem-ne, intenta passar una mica de cantó, no?, com es diu vulgarment, respecte a 
aquests temes. I, per tant, voldria saber per què aquesta part d’honoraris, tot i que 
no és la part important, no?, de la gestió econòmica, els abona el RACC, i després 
Circuits de Catalunya els traspassa al RACC.

Jo crec que seria bo que vostè ens expliqués, dins de les despeses de personal, 
per què es van produir aquests plusos voluntaris, al voltant de 438.000 euros, que 
segur que tenen una explicació, però seria bo conèixer-ho –vostè aquí també hi ha 
passat de puntetes–, aquesta debilitat en la contractació que analitza també l’audi-
toria, eh?

Analitzant les dades i sense..., no he pogut entrar en el fons en l’anàlisi compta-
ble, perquè almenys aquest diputat no la coneix, allò, amb exactitud, fins a l’últim 
cèntim d’euro –sí que hem intentat, a través de l’espai de la transparència, i analit-
zant l’auditoria, veure què passava–, jo tinc la sensació de que la gestió econòmica 
de la instal·lació –i, en tot cas, vostè m’ho confirmarà o m’ho desmentirà–, si aï-
llem el Gran Premi de Fórmula 1, és una gestió que, des del punt de vista financer i 
comptable, es manté, eh?, té sostenibilitat financera, i que el problema el tenim amb 
el cànon de la Fórmula 1, eh?

Dit això, que seria una sortida fàcil, des del punt de vista de la seva explicació, 
clar, jo li he de traslladar la pregunta en un altre sentit. Tinc la percepció, eh?..., 
subjectiva, probablement, però tinc la percepció que tant la direcció de Circuits  
de Catalunya com el mateix Govern de la Generalitat –que, en definitiva, és de qui 
depèn– estan en una situació de comoditat, no? Hi han pèrdues..., o sigui, el cànon 
ens obliga a tancar els comptes en dèficit, i, per tant, com que l’Administració hi 
abocarà –perquè ho ha fet històricament– recursos, fem ampliacions de capital i so-
lucionem el problema, i anem fent la pilota grossa endavant.

Jo crec que caldria que la direcció del circuit o el consell d’administració del 
circuit, però també el Govern de la Generalitat, que, en definitiva, és de qui depèn 
aquest equipament, fessin un plantejament estratègic de futur, en el sentit de bus-
car fórmules que permetin que aquest cànon que s’ha de pagar a l’organització de la 
Fórmula 1 no surti gravós per a les arques públiques. Ho han fet altres circuits d’Es-
panya, ho han fet altres circuits a nivell d’Europa; ho han fet altres esdeveniments 
que es produeixen a Espanya o a Catalunya, com el Mobile, a través de fórmules, 
fundacions, etcètera, que permeten que les esponsoritzacions puguin tenir desgra-
vacions fiscals. I, per tant, jo el que li estic plantejant és que explorin aquesta via.

I m’ha semblat molt interessant fer aquesta apel·lació a la implicació de l’Estat 
en el Gran Premi d’Espanya, perquè, en definitiva, és el Gran Premi d’Espanya, no? 
A nosaltres, com a grup parlamentari, ens sembla bé. Ara, la pregunta que li for-
mulo –perquè vostè deu tenir més informació que jo– és si està segur que aquesta 
fórmula que ens ha plantejat és la foto que a alguns dels seus patrons polítics els 
agradaria. Ho dic perquè hem estat a punt de perdre el Gran Premi de Fórmula 1 del 
proper any, eh? I alguna d’aquestes coses que vostè ha formulat i que jo li estic for-
mulant, em consta que s’han plantejat, i també em consta la resposta que va haver-hi 
per part..., no de vostè, però sí, diguem-ne, de la direcció política d’aquest país.

Jo crec que el Govern no s’acaba de creure el potencial del circuit i la seva marca. 
Ens ha parlat del pla director urbanístic, que el conec bé, perquè en la seva redacció 
inicial hi vaig participar, en el seu moment, com a regidor d’Urbanisme a la ciutat 
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de Granollers. Clar, portem quatre anys amb aquest pla director urbanístic aprovat, 
i el més calent, com es diu vulgarment, és a l’aigüera. I aquest equipament podria 
tenir un potencial de liderar la innovació en el sector de la mobilitat i de la nova en-
ginyeria lligada a la mobilitat fonamental.

No s’ha fet res. I si el que pensem és que això ho solucionarem posant allò, un 
centre comercial, eh?, que és la solució que a tothom se li acut, anem malament. No, 
no, hem d’apostar per la innovació en el sector de la mobilitat. Per tant, jo crec que 
aquí el Govern no s’ho ha acabat, encara, de creure del tot.

Esperaré la resposta a alguns dels temes que li he plantejat per si creiem conve-
nient fer-li alguna altra pregunta al llarg d’aquesta sessió.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. I ara, en nom del Subgrup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula el senyor Vidal 
Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Moltíssimes gràcies, president. Gràcies per la compareixença. Nosaltres vol-
drem, com a subgrup, que ens aclareixi algunes coses, perquè no ens acaben de 
quadrar. I, mirin, començarem amb la primera i amb tot tipus de modèstia. Quan 
vostè parla de contractacions directes i indirectes, i es refereix a moto esport i a au-
tomoció, nosaltres fem un exercici molt simple, que és anar a les dades que té en 
tot cas el Departament de Treball, amb el corresponent CNAE de les empreses, per 
veure en aquella zona quina activitat hi ha vinculada a l’automoció, i no en trobem 
gaire, per no dir que en trobem com a la resta del país.

On tenim l’automoció, evidentment, és al Baix Llobregat; al Barcelonès, deriva-
da del Port de Barcelona i de la Zona Franca, i a una part o als dos Vallesos, però 
vinculada a la cadena de subcontractació de l’automoció. Una altra cosa és allò que 
vostè anomena «motorsport», però, evidentment, l’automoció en un sentit clàssic... 
Les dades, com a mínim, no diuen això, que del Circuit de Catalunya se’n derivi ac-
tivitat comercial, activitat productiva i, en tot cas, activitat econòmica.

Plantejava també vostè, sobre el PDU, consens. Doncs suposo que coneixen que 
hi ha una plataforma ad hoc contrària a aquest PDU, donem per fet que coneixen la 
seva existència, i suposem que també coneixen que la CUP va presentar un conten-
ciós administratiu contra aquest PDU. I, per tant, mirin, les paraules a vegades són 
molt fines, i potser nosaltres tenim la pell molt fina, però em semblaria que consens 
no n’hi ha, pel que fa referència al PDU.

Després, vostès insisteixen en una idea, que són dades generals d’espectadors, i 
ens parlen de tres-cents dies d’activitat a pista. Però, fora de dos vegades l’any, que 
nosaltres sapiguem, el circuit no és que no s’ompli, sinó que té una activitat molt 
reduïda. Llavors, a nosaltres, per exemple, ens agradaria saber una dada que no tro-
bem, que és quantes entrades venen vostès i quina recaptació hi ha, d’aquestes en-
trades. No els estem preguntant en cap cas quantes persones entren al circuit, sinó 
quantes entrades es venen i quina recaptació hi ha, d’aquestes entrades, per fer-nos 
una idea del que estem parlant, i perquè ens dona la sensació que, d’activitat, en un 
sentit de volum, n’hi ha dos tongades l’any.

La resta de l’any hi ha una activitat permanent de manteniment, i els treballadors 
i les treballadores de la mateixa empresa que vostè representa, doncs, en són el millor 
exponent, però als que no estem abocats a veure habitualment activitats com la que 
vostè representa quant a l’empresa, doncs..., ens dona la sensació que no n’hi ha gaire.

Ens felicitem que –això sí– hagin fet un exercici de reflexió sobre el que no pot 
ser el conveni col·lectiu d’oficines i despatxos per a aquesta empresa. Que fins i tot 
es podria enquadrar en algun altre sector, però és molt més fi anar a un conveni 
d’empresa, i, per tant, que tinguem clar quins són els drets dels treballadors i les 
treballadores.
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I els direm una cosa també, perquè ens l’aclareixi després, ara que parlem de 
drets dels treballadors i les treballadores, i crec que m’entendran: una assegurança 
mèdica no és un complement retributiu. Suposo que estan entenent perfectament el 
que els estic preguntant. Una assegurança mèdica privada no és un complement re-
tributiu; és seguretat social complementària, en tot cas. I ho dic perquè després els 
preguntarem, amb relació a l’informe que crec que és l’origen de la present com-
pareixença..., o l’auditoria, més que l’informe, i ens hauran d’aclarir moltes coses.

Després, ens parlen de 2.500 places d’ocupació. Ens permetran que ho qüestio-
nem. I si vostès pensen que es generen 2.500 llocs de treball..., jo m’he referit a «pla-
ces d’ocupació» perquè són els termes que vostè ha utilitzat, però ens haurà d’aclarir 
si realment, derivats de Circuits de Catalunya, hi ha 2.500 llocs de treball estables o si 
del que està parlant és d’un grup molt reduït de treballadors i treballadores, i, després, 
contractacions molt puntuals per a dos períodes l’any o d’una manera fixa discontínua. 
I, per tant, per nosaltres és fonamental que aclarim i que puguem tenir dades amb re-
lació a l’ocupació real que es genera, ja sigui la directa o la indirecta.

I algunes preguntes més concretes. Tenint en compte que l’equipament està fi-
nançat en un 80 per cent per la Generalitat de Catalunya, a nosaltres ens agradaria 
poder veure una publicació on hi hagués els ingressos i les despeses detallats per 
curses. I perdonin la denominació que utilitzo, perquè desconec el sector del motor 
absolutament, i del motorsport, més, però jo crec que, quan li estic preguntant sobre 
curses, està entenent a què li estic fent referència.

I sobretot en aquesta edició: 80 per cent finançat per la Generalitat de Catalunya..., 
hauríem de tenir la possibilitat de fer-li així a l’ordinador i de tenir les dades, perquè 
és el que tenim aprovat en normativa de transparència.

A banda de la inversió dels 8 milions d’euros per aconseguir –i és una altra pre-
gunta– la pròrroga in extremis d’allò que s’anomena la Fórmula 1..., què han acordat, 
a canvi? Quin és l’acord? Nosaltres no coneixem els acords de la pròrroga. I, per 
tant, quan estem parlant d’una empresa pública, més enllà dels requisits –suposem– 
de confidencialitat que exigeix aquesta empresa internacional, que, al final, és la que 
gestiona la Fórmula 1, nosaltres els demanem que ens expliqui quins són els acords 
de la pròrroga i en quins termes.

Després, i no és una novetat per a aquest grup, però sí que és una excepcionalitat, 
perquè mai ho plantegem, i quan diem «mai»..., és que aquesta seria una excepcio-
nalitat: el sector privat d’aquest país no està apostant pel que significa Circuits de 
Catalunya. I ho diem perquè per nosaltres el RACC no és el sector privat d’aquest 
país; el RACC és una representació concreta, però no el conjunt del sector privat.

Vist això, vista l’aportació econòmica que es fa permanentment, vista la fallida 
econòmica que ha tingut en termes numèrics o d’actius i passius en diferents mo-
ments, vista l’aportació de més de 4,5 milions d’euros temps enrere, nosaltres els 
plantegem: tenen una alternativa de pla de recol·locació per als treballadors i les 
treballadores? Nosaltres no plantejarem mai que hi hagi cap acomiadament de tre-
balladors i treballadores, però ens sembla que l’activitat, com es manté en l’actual 
moment, és un anar a abocar recursos públics i després són molt pocs privats, els 
que se’n beneficien. I, per tant, el que sí que volem és garanties per a tothom que a 
dia d’avui forma part de Circuits de Catalunya com a empresa pública.

Des del 2016..., crec que s’ha fet referència a 2015 –em puc equivocar, segura-
ment, eh?, deu ser 2015–, tenim aprovat el PDU del circuit, i això..., amb una apor-
tació d’1,8 milions. Vostès poden confirmar que en aquest entorn hi ha terrenys que 
són titularitat del RACC? Perquè suposem que, evidentment, tenen un estudi sobre el 
PDU i ens podran explicar si en aquell entorn hi ha terrenys del RACC i el que això 
pot significar amb relació al PDU.

I l’última qüestió, més genèrica, i que pensàvem que centraria la seva present 
compareixença. Miri, nosaltres, quan apareix una notícia a El Mundo, en descon-
fiem, com a premissa; ja els ho dic, eh?, com a premissa, no ens creiem res. No sé si 
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hi ha horòscop, a El Mundo, però no en llegiria ni l’horòscop ni l’esport. Però quan 
després de la notícia hi ha un informe que és real, evidentment, nosaltres anem i 
mirem l’informe. Veiem que es parla d’uns 300.000 euros que tenen una naturalesa 
irregular; veiem conceptes que ja, en la mateixa explicació de l’informe, ens sem-
bla que no són ajustats a dret –per la caracterització que se n’està fent–, i, per tant, 
venim a aquesta compareixença perquè vostès ens expliquin aquestes irregularitats 
i perquè puguem sortir de la present compareixença amb una idea formada de si hi 
ha o no hi ha irregularitat, perquè, si no, no entendrem, tampoc, l’objectiu d’aquesta. 

I, per tant, restarem a l’espera del que vostès ens puguin contestar.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, pel Grup Parlamentari del Partit Popular, 
té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Agrair també la compareixença i les explicacions, però tam-
bé el nostre interès era amb relació a l’informe a què s’ha fet referència diverses ve-
gades. I la primera pregunta era si vostè coneix quin n’és el motiu, perquè no és un 
informe que es faci habitualment, sinó que és un informe encarregat específicament, 
i, a més a més, des del Departament d’Economia, si no ho tinc mal entès, i és una 
revisió sobre el compliment de normativa del sector públic, concretament, en el cas 
del Circuit de Catalunya, de l’exercici 2017; quina és la motivació que genera aquest 
informe, diguem-ne, extraordinari.

Les preguntes amb relació a aquest informe jo crec que ja les hi han formulat. 
Amb relació als complements salarials..., no inclou complements, o aquests concep-
tes com a complements salarials no estan inclosos en conveni, particularment els 
plusos voluntaris, que són els de més volum, per sobre dels 400.000 euros. I després, 
també, les incidències que s’apunten en una adjudicació de contractes, tot i les de-
terminades particularitats que tenen alguns d’aquests contractes..., però sí que ens 
agradaria que ens comentés l’opinió que els mereix.

Capítol a part és el del finançament del circuit. I entenem que segurament és 
complicat –i també m’agradaria conèixer la seva opinió al respecte– mantenir un 
determinat finançament estable, tenint en compte que dos dels socis tenen limitades 
les seves aportacions en casos d’ampliació de capital. És a dir, en el moment en què 
hi ha ampliacions de capital, tant l’Ajuntament de Montmeló com el mateix RACC 
s’autolimiten en les aportacions. I, per tant, quan arriben al topall, redueixen la seva 
participació en la societat, no? Cosa que, si no ho tinc malentès, ha anat passant al-
guns anys de forma successiva, no?

Clar, si fas aportacions extraordinàries durant l’exercici o aportacions per l’acti-
vitat del circuit, imagino que aquestes aportacions deuen haver de ser d’acord amb 
la participació dels socis en l’activitat del circuit. En canvi, el fet d’operar a través 
d’ampliacions de capital, que són successives, evidentment, per eixugar els dèficits 
recurrents que hi ha..., no necessàriament tots els socis han de fer el mateix esforç. 
No sé si m’he explicat bé o s’ha entès bé, de la forma en què jo ho he explicat, no?

Però després hi ha un altre element, que jo crec que és important, i ens agra-
daria també conèixer-ne la seva opinió. Evidentment –i vostè hi ha fet referència–, 
és l’enorme dependència del circuit de determinats esdeveniments: el Gran Premi 
d’Espanya o el mateix Gran Premi de MotoGP, en menor mesura, però també en una 
mesura important. Això per un costat.

I, per un altre costat, vistos els dèficits recurrents en què incorre la societat, tenen 
nous projectes a la vista?, han estat explorant altres vies per intentar treure rendi-
ments addicionals a les instal·lacions i els equipaments del circuit?

I, en principi, això seria tot.
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El president

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

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Donar la benvinguda des del grup parlamentari també al 
director Fontserè i al senyor García, que l’acompanya. Agraïm la compareixença, 
les seves explicacions. Des del nostre grup parlamentari coincidim –i crec que això 
és consens en aquesta comissió– que el Circuit de Catalunya, com a tal, eh?, com a 
concepte, és una infraestructura de país i d’interès públic, en un país que, més enllà 
de l’impacte –que m’hi referiré–, té una tradició d’esport en l’àmbit de motociclisme 
i d’automobilisme rellevant –més de motociclisme, però, lògicament, diguem-ne, en 
aquest marc és un element motor essencial.

Vostè s’ha referit a..., i per mi el més rellevant d’una infraestructura d’aquest ti-
pus és l’impacte que té en termes de país, perquè això és el que defineix si té sentit 
d’interès públic o no té sentit d’interès públic. D’algunes de les intervencions dels 
diputats que m’han precedit en la paraula s’esdevindria si es posa en dubte, entre co-
metes, quin n’és l’«impacte real». Per tant, jo li demanaria... Sé, director, que ens ha 
dit que ens farà arribar l’informe, especialment el que va fer e TecnoCampus, però, 
una mica..., que s’entretingués una mica més a explicar, probablement, diguem-ne, 
que això no és un informe fet per vostès, que és un informe encarregat a una uni-
versitat, que té una dimensió acadèmica, i que, per tant, diguem-ne, la discussió o 
no..., es pot discutir sempre, fins i tot acadèmicament, si està ben fet o no està ben 
fet, però, en qualsevol dels casos, si pot detallar més –encara que tindrem l’accés a 
la informació– quin impacte, diguem-ne, té des del punt de vista, com ha dit, fiscal 
i laboral i de promoció de país.

També preguntar-li –que ha sortit–, en tema d’innovació, quin és en aquest mo-
ment la col·laboració del circuit, que em consta..., però si ho pot concretar, en l’àmbit 
universitari, especialment amb la Politècnica, tant en el desenvolupament i col·labo-
ració dels graus d’automoció com en l’àmbit més de recerca i innovació.

Una penúltima reflexió seria respecte –ha sortit també– a la Fórmula 1, el Gran 
Premi. El plantejament i moltes vegades el debat –i s’ha esdevingut aquí– és el hàn-
dicap de quin és el cànon, i el cost elevat del cànon. Llavors, el podem definir com a 
cost o com a inversió. De fet, això ho relaciono amb la reflexió que li acabava de fer.

És a dir, la pregunta que li faig és: l’impacte actual que té en activitat el Circuit 
de Catalunya seria el mateix o no seria el mateix, tenint o no tenint la Fórmula 1? 
És a dir, l’element de la Fórmula 1, si el podem separar o el podem disgregar de la 
realitat global del que representa el circuit, amb tota l’activitat que pot tenir, al mar-
ge de la Fórmula 1, i l’element que significa això. Que, per tant, no sigui només una 
aproximació de quin és el cost del cànon, sinó què representa respecte al projecte de 
futur estratègic, de si té sentit o no té sentit, el Circuit de Catalunya.

I, per últim, referir-me al motiu de la demanda de la compareixença, que és 
veritat que així estava redactada, en termes d’unes informacions que sortien a un 
mitjà de comunicació que coincideixo que..., credibilitat, poca, i, per tant, no amb 
referència al mitjà de comunicació, sinó que sí que hi ha un informe encarregat per 
Economia. Aquest diputat és de l’opinió que no és un informe extraordinari. És a 
dir, quan una entitat canvia el seu estatus jurídic i passa a ser del sector públic en 
termes de comptabilitat, de SEC 2010, és lògic i normal encarregar un informe d’a-
quest tipus, entra dins de la normalitat.

La Sindicatura de Comptes l’està redactant, i, per tant, tindrem l’informe de fis-
calització, que és el que ens correspon exactament analitzar –quina és, diguem-ne, 
la valoració tant de gestió de circuit...–, però crec que fora bo que s’hi aclarissin al-
gunes informacions respecte a complements retributius, des de la perspectiva de si 
això era quelcom puntual, si això ja venia de temps, i si això, sobretot, estava i està 
permès dins del marc del conveni. Si està permès dins del marc del conveni, no sé 
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quina seria la discussió, però, en tot cas, jo crec que fora bo que, davant de la comis-
sió, ens ho pogués aclarir.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Moltes gràcies, president. Gràcies al director del circuit, senyor Fontserè, al se-
nyor García i a l’equip que l’acompanya. Bé, nosaltres, també en la mateixa línia que 
explicava el company Antoni Castellà, doncs, considerem el Circuit de Catalunya i 
Circuits de Catalunya una veritable infraestructura o estructura d’estat. És a dir, és 
un actiu de país. De fet, sovint veiem que molts països es disputen justament poder 
tenir grans esdeveniments en un sector com l’automoció, que és un sector motriu, 
un sector tractor d’altres sectors de l’economia. I, per tant, en aquest sentit, poder 
disposar d’aquesta estructura i de la seva gestió, acompanyada de grans esdeveni-
ments com el Gran Premi de Fórmula 1 o el Gran Premi de Motociclisme, entre 
molts altres, que ocupen aquests 320 dies de l’any, que segurament no són tan me-
diàtics però sí que són igualment importants..., situen també Catalunya i Barcelona 
en el món, no?

I, per tant, pensem que aquesta és una estructura d’interès públic, fent servir la 
mateixa paraula que deia el company Castellà. Això només és en el sentit, doncs, de 
situar Catalunya en el món amb un sector, com dèiem, que és tractor de molts altres 
sectors, eh? L’automoció, com a indústria, és un sector que estimula molts altres sec-
tors, eh? Podríem parlar dels tèxtils tècnics, podríem parlar dels plàstics, podríem par-
lar de la il·luminació eficient amb leds, podríem parlar dels cablejats, podríem parlar 
de les rodes i neumàtics, podríem parlar de tot el que és la motorització, de l’electròni-
ca, de la mecatrònica, eh? Per tant, això és tot un sector, doncs, d’un gran estímul, no?

Independentment, també, i paral·lelament..., tot el que és el sector turisme, tot el 
sector també, per tant, vinculat a la formació, eh? Destaquem, per exemple, que, des 
de fa poc temps, fins i tot allà, a la zona de Granollers, s’ha posat en marxa un cicle 
formatiu especialitzat en automoció, justament amb la Universitat de Vic, eh? O, per 
exemple, les col·laboracions que es fan també amb diferents facultats d’enginyeria, 
no?, per tot el tema de desenvolupament dels sectors mecànic, mecatrònic...

I, per tant, com dèiem, aquesta és una estructura de país, com podien haver-n’hi 
algunes altres, no? Centres d’investigació, el sincrotró..., eh? O fins i tot en altres àm-
bits, no només específicament econòmics o empresarials, eh? Per exemple, culturals, 
no? Tenir una estructura de grans esdeveniments culturals no necessàriament ha de 
ser, al final, rendible econòmicament, perquè té altres rendibilitats amb les quals la 
mesurem, no?: rendibilitats socials, de formació, eh?, o, com dèiem abans, de situar 
el país en el món. Per tant, nosaltres ens ho mirem des d’aquest punt de vista.

Això no vol dir, evidentment, que no haguem de sotmetre una estructura pública 
a la necessària transparència, eh?, per part de la mateixa societat, dels seus socis, i 
també, en aquest cas, del Govern de la Generalitat, que n’és el contribuent principal 
i el soci principal, no? I, per tant, aquí es va a picar a la porta, a final d’any, doncs..., 
quan alguns anys no arribes a cobrir..., ingressos i despeses, no? O quan fa falta fer 
una inversió, eh?, per exemple, per tenir un element que crec que és essencial, que és 
poder signar el contracte per poder tenir l’F1, no? Sense l’F1, segurament ni l’activi-
tat del circuit ni el prestigi del mateix circuit, però també el prestigi de Barcelona i 
de Catalunya, no serien els mateixos. I, per tant, aquest és un cost que s’ha d’inclou-
re en la gestió d’aquesta estructura, però després no necessàriament hem d’anar-hi a 
buscar, doncs, la rendibilitat del zero..., d’ingressos despeses o del benefici, perquè 
té altres tipus de beneficis que crec que són els que hem de valorar, com abans n’he 
fet esment.
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De fet, el senyor Fontserè ha fet una pinzellada ràpida, en aquest sentit, de l’im-
pacte fiscal que genera l’activitat del circuit. Per tant, són ingressos directes a les 
arques públiques; llàstima que no tots van a parar directament a la Generalitat, sinó 
que se’ls queda l’Estat central i després no ens els torna, o ens els torna amb inte-
ressos, eh? I, a més a més, li posem el nom de Gran Premi d’Espanya perquè ens 
ho exigeix l’F1, no? En tot cas, això ja seria una altra consideració, segurament més 
política i menys de l’àmbit específicament d’empresa, però crec que també la refle-
xió s’ha de fer, no?

També volia posar en evidència un aspecte que... Jo he estat visitant el circuit un 
parell de vegades amb el senyor Fontserè –l’hi agraeixo. A mi m’agradaria que la res-
ta de diputats, que sovint parlem del circuit i això, també fessin l’esforç un dia d’anar-
lo a preveure i conèixer realment..., fora, a més a més..., no hi he anat cap dia de grans 
premis, hi he anat en dies laborals, a veure què s’hi fa, perquè realment sorprèn, l’ac-
tivitat que s’hi fa en dies laborals, eh?

Per exemple, aquests dies hi ha la casa Porsche, que està presentant, el seu nou 
model de vehicle elèctric. I, segons explicava el director, en un mes passaran pel 
circuit unes 44.000 persones d’arreu del món: concessionaris, distribuïdors, pres-
criptors, d’aquest model de vehicle, d’aquesta marca, concretament, com saben, de 
gran prestigi mundial. Passaran pel Circuit de Catalunya a provar..., bé, a conèixer 
mecànicament, des d’un punt de vista comercial, aquest vehicle, perquè, després, 
en els seus noranta o vuitanta països...., doncs, són els que l’hauran de vendre, no?

Per tant, 44.000 persones que passaran pel nostre país: per Granollers, per 
Barcelona, per Sant Cugat o Parets, allà on sigui, eh? Jo intento alguna vegada, tam-
bé, que alguns dormin també cap a Osona, el Ripollès, però és més complex, com 
saben. Però, en tot cas, són 44.000 persones que gastaran serveis del país. I, per 
tant, eh?, comptabilitzaran com a passatgers de l’aeroport, comptabilitzaran com a 
ingressos en la taxa turística, hauran gastat una mitjana de despesa per persona su-
perior als mil euros per a la seva estada, doncs, a Catalunya... I, per tant, això també 
contribueix turísticament, eh?, que és un altre sector col·lateral en els beneficis que 
genera el Circuit de Catalunya, eh?

O, per exemple, un altre dia que vaig estar-hi hi havia tot un conjunt de nens de 
no sé quina categoria..., cadets, eh?, de setze i disset anys, que estaven competint en 
una Fórmula Kart, i s’hi estaven durant una setmana. I vaig quedar realment sor-
près, perquè estàvem parlant d’uns dos-cents o tres-cents nens, amb els seus cor-
responents progenitors i tutors, amb els seus corresponents equips mecànics i no 
sé què..., que venien a passar una setmana i mitja també a tot l’entorn, doncs, del 
Circuit de Catalunya. I això era una setmana normal i corrent, i això no surt, segura-
ment, mediàticament, com passa amb el Gran Premi. No porta cent mil espectadors, 
però sí que porta un impacte econòmic molt important.

I això forma part d’aquests 320 dies, eh?, que aquesta estructura d’estat, de país, 
està generant. Perquè tota aquesta gent eren d’arreu d’Europa, d’Amèrica, eh?, de 
l’Àsia, fins i tot, i, per tant, també, com dèiem, són beneficis col·laterals, en aquest 
cas, del Circuit de Catalunya.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres no qüestionem, com dèiem, el fet de..., o la 
preocupació que a final d’any dius: «Ha faltat un milió», «Ha faltat mig milió», per-
què hi ha activitats o estructures de país que..., a vegades, com dèiem, el benefici no 
l’hem de mirar amb l’euro, sinó que l’hem de mirar amb tots aquests altres beneficis 
col·laterals que genera. En qualsevol cas, com dèiem, sense negligir –això sí–, doncs, 
la necessària transparència i les explicacions que siguin necessàries, per exemple, 
per corregir –també el senyor Fontserè n’ha fet esment– que la situació del conveni 
laboral que en el seu moment existia no és la corresponent ni la correcta pel tipus 
de gestió o pel tipus d’activitat que es desenvolupa, i que, per tant, s’ha de buscar la 
seva especificitat.
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I, per tant, fins que no arriba l’especificitat, doncs, de ben segur han hagut de fer 
mans i mànigues per poder fer que els seus treballadors i els seus contractats puguin 
tenir les seves retribucions corresponents, més enllà del conveni que existia.

Per tant, això s’ha de millorar? Certament. I, per tant, en aquest sentit, doncs, això 
ho valorem. Que s’ha de mirar el futur? També. I que el futur és canviant, i que el 
sector de l’automoció i la mobilitat estan canviant? D’això en som tots conscients, no?: 
cap a la mobilitat elèctrica, cap a la competitivitat elèctrica. I, per tant, el circuit no 
pot quedar exempt, tampoc, d’aquesta visió de futur.

I, per tant, també celebrem aquest anunci de que s’encarregui un pla estratègic 
pensant en el circuit no del 2020, que és aquest conveni que s’ha aprovat ara per po-
der sufragar la taxa o el cànon de l’F1, sinó en aquesta visió del circuit per a l’any 
2030, 2040, 2050, perquè Catalunya ha de continuar tenint una estructura en aquest 
sentit.

Per tant, m’agradaria posar en valor aquest estudi, l’estudi econòmic de l’impac-
te positiu que genera el circuit, fet pel TecnoCampus de Mataró, i, a la vegada, no 
només qüestionar aquests titulars, segurament tendenciosos, que va fer públics un 
diari sensacionalista.

I, en qualsevol cas, doncs, donar l’oportunitat al senyor Fontserè que tots aquests 
temes, que segurament amb l’auditoria feta pel Departament d’Economia, necessà-
ria quan es fa el pas de consorci a SL i necessària també quan els comptes públics 
s’han d’adaptar a les lleis concursals i de transparència necessàries..., sigui preceptiu 
fer una auditoria, i, per tant, que allò que no estigui bé s’hagi d’arreglar. En qualse-
vol cas, no volem veure-hi més enllà d’aquesta situació.

I, per tant, en aquesta segona intervenció el senyor Fontserè crec que serà capaç, 
doncs, d’aclarir aquests temes, que són circumstancials, però que crec que no poden 
assenyalar negativament una estructura tan positiva per al nostre país.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Munell. I ara, senyor Fontserè, tindrà deu minutets per 
donar resposta a les preguntes que els han fet els il·lustres diputats. Gràcies.

El director general de Circuits de Catalunya

Bé, jo aniré una mica per ordre, he anat prenent nota de tot el que se m’havia de-
manat. El primer, i anant al moll de l’os, la pregunta d’En Comú Podem era sobre les 
retribucions irregulars, 500.000 euros en retribucions irregulars. És un complement 
que està integrat dins del conveni. És un complement que és una norma de mínims 
dins del conveni, i és un complement que es diu ad personam. És un complement 
no generat específicament per ningú ni en concret, sinó que és un complement que, 
des de l’any 91, dins d’aquest conveni s’ha incorporat a les nòmines dels treballa-
dors del circuit.

No és una apreciació puntual d’ara ni..., sinó que es fa des de..., i amb això res-
ponc també a alguna altra pregunta, no sé si del diputat Terrades o de qui, que deia 
si es feia o no, eh? És un complement que s’anomena ad personam, que està inclòs 
dintre del conveni, i amb això també responc a una pregunta que feia el diputat 
Castellà.

En aquest sentit, el Departament d’Economia és membre del consell d’adminis-
tració. En el seu dia era el secretari general d’Economia i actualment és el director 
general de Patrimoni. I, per tant, és part també implicada en el circuit. I, com deia 
abans..., feia referència a l’inici a la situació del marc legal d’actuació del consell 
d’administració, membre del consell d’administració.

Coneixen quina és la dinàmica, quina és la iniciativa i quina és la progressió que 
té el circuit. No són reaccions, les de l’informe o auditoria..., i amb això també con-
testo en part al diputat del Partit Popular. Amb això em refereixo a que, realment, 
els informes d’auditoria que es fan..., sempre són d’auditoria financera, però des de 
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fa dos anys s’ha incorporat, des del Departament d’Economia, l’informe d’audito-
ria de legalitat, eh? És una eina comuna en les empreses públiques. Per tant, no es-
pecíficament per conèixer què està passant al circuit, perquè, de fet, els membres 
del consell d’administració ho saben, i, per extensió, doncs, el Departament de la 
Vicepresidència.

En aquest sentit, també responc una mica a la pregunta dels diputats de Ciutadans. 
És una auditoria de legalitat, que, com bé he dit, està incorporada..., i que, per tant, el 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia també coneix. És evident que aquest 
document després deriva cap a un informe d’intervenció, i, per tant, la intervenció, 
com qualsevol altra entitat pública, fa la seva feina. Aquest informe d’intervenció..., 
arran de les auditories financeres, doncs, s’ha estat treballant no només amb la part 
financera, sinó també amb la part de legalitat. Es va fer un primer informe de la in-
tervenció. Aquí, com bé sabeu, es permet fer unes al·legacions. Es van fer aquestes 
al·legacions, i just abans de l’estiu s’ha rebut el que és l’informe d’actuacions de la in-
terventora general.

El que s’ha anat fent és identificar..., dels punts ressenyats a l’informe d’auditoria 
del 2017, durant el 2018 s’han anat ja resolent diversos fets, fins al punt que l’infor-
me d’actuacions és molt més concret i molt més precís i molt més reduït. Avui es-
tem també fent les al·legacions corresponents en aquest informe d’actuacions de la 
Intervenció General. Per què? Doncs perquè també hi ha coses que..., en el transcurs 
de tot aquest temps que estan passant aquests informes des de l’auditoria, doncs, 
s’han anat resolent qüestions.

Per què? Per què s’han identificat aleshores, el 17, i ara s’han anat resolent? 
Doncs precisament per allò a què feia referència jo a l’inici de la meva exposició. No 
ha sigut una exposició gratuïta, la que he fet; no ha sigut venir aquí a parlar del sexe 
dels àngels, sinó que he vingut aquí a explicar quin ha sigut el trànsit que ha sofert 
el circuit durant aquests quatre anys, i he intentat explicar als diputats quina era la 
situació en què es trobava el circuit fa quatre anys i quines són les variacions, a ni-
vell de legalitat i a nivell de configuració jurídica del circuit..., com ha anat afectant, 
inclús amb la nova normativa de contractació.

Penseu que en el moment en què es gestiona des d’unes normes internes i es pas-
sa a la Llei de contractació, i aquesta Llei de contractació, com bé saben vostès, és 
molt més exhaustiva i molt més intensiva..., doncs, evidentment, fer aquest pas amb 
una estructura com la que és el circuit, que ve de tots aquests anys de fer el que fa, 
evidentment, costa. En aquest trànsit, en aquesta transició d’aquests dos anys, s’han 
anat resolent aquestes qüestions, i, de fet, l’informe definitiu d’actuacions que ens 
va passar la interventora general abans de les vacances d’estiu, abans de l’agost, així 
ho mostra.

Parlo del que són les aportacions que ens ha fet el diputat del partit dels 
Socialistes: debilitat del projecte de futur. Evidentment, també la meva exposició..., 
en el moment en què s’intenta explicar –i amb això també responc en part al diputat 
d’Esquerra Republicana–..., és a dir, el circuit, com a tal, té una activitat –i responc 
també en part al diputat Vidal Aragonés–, en el sentit de que els 320 dies d’activitat 
són d’activitat a pista i de tot el que es genera..., no d’omplir les grades, és evident. 
I tenim, doncs, les grades preparades per rebre afluència de públic, grades que es 
van fer els anys 2004, 2005, en l’època de la bonança no només econòmica, sinó es-
portiva, a nivell de Fernando Alonso, de la Fórmula 1, etcètera.

Aquesta activitat, com comentava abans el diputat Munell, de la marca Porsche, 
fent tota aquesta presentació a nivell mundial d’aquest vehicle, no omple les grades, 
però sí que omple els serveis del voltant del circuit. I amb això també em refereixo 
al que parlava abans, de fer la concentració en el CNAE. El CNAE, evidentment, 
del sector de l’automoció detecta que al Baix Llobregat hi ha una activitat àmplia del 
sector de l’automoció. No en el Vallès Oriental, com a tal, però sí que..., en part, al 
motorsport. I, en aquest sentit, al polígon industrial de l’Ajuntament de Montmeló hi 
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han diferents equips i diferents escuderies i diferents enginyeries que estan no no-
més treballant per les competicions, sinó pel desenvolupament de vehicles de futur, 
que, en el seu dia, es posaran en marxa.

En l’àmbit de Granollers s’està desenvolupant un grau universitari, de la 
Universitat de Vic, del sector de l’automoció. El circuit vessa, en aquest sentit, 
aquesta tracció. I per això es va decidir, en el seu dia, desenvolupar aquest pla di-
rector urbanístic.

Feia referència, el diputat dels Socialistes, als honoraris dels membres de la FIA. 
Primer de tot, el RACC és un soci del circuit. Això queda clar i està escrit a tot ar-
reu: en els registres, allà on calgui. El fet dels honoraris de membre FIA..., és una 
relació que ve de l’inici, perquè el RACC és club organitzador de totes les curses  
i dels esdeveniments esportius de motor que es realitzen al circuit.

Per què? Perquè són unes especificitats molt tècniques, la de la seguretat i la 
del control esportiu d’aquestes competicions de nivell mundial. Aleshores, hi ha 
certs experts que sí que coneixen les reglamentacions de cada una de les competi-
cions, tant de motos com de cotxes, i, en aquest sentit, els experts que tenim aquí, 
a casa, avui en dia els tenen al RACC. Per què? Perquè és evident que, després de 
tots aquests anys d’activitat que ha portat i ha desenvolupat a nivell esportiu en el 
circuit, doncs, s’ha guanyat no només el reconeixement sinó la confiança de la fede-
ració internacional, que és qui, al final, a través de la federació espanyola, demana, 
diguéssim, aquest reconeixement.

Val a dir, també, que, com que aquest punt sortia a l’auditoria i com que aquest 
punt és motiu de solució, des del gener del 2019 aquests honoraris no s’estan pagant 
al RACC, perquè s’està pendent de veure com es resol aquesta situació, diguéssim, 
perquè no sigui entesa com a irregular. Perquè en el mateix moment que s’entén com 
a irregular és altament necessària..., perquè és la coordinació esportiva d’aquestes 
manifestacions. No només de la cursa del Gran Premi de Fórmula 1 o de MotoGP, 
sinó de les catorze curses que abans us deia.

I per això abans us he il·lustrat, us he emmarcat aquest nombre de curses, el nom-
bre de participants, perquè ens adonem... Perquè a vegades ens quedem només amb 
la punta aquesta de la Fórmula 1 o de MotoGP, però hi ha moltes curses que neces-
siten i requereixen el mateix nivell de seguretat a la pista que una altra cursa, i, per 
tant, necessites tot aquest coneixement. I aquest coneixement és el que desenvolupa 
el RACC amb aquest concepte.

Els plusos voluntaris, com abans dèiem, eren ad personam.
Deixeu-me dir una qüestió, també. La sol·licitud de la compareixença..., és per 

explicar sobre la gestió del circuit. I jo abans he fet aquest marc per ubicar-nos en 
aquesta gestió i per què estem fent aquesta gestió. Perquè és molt important, per a 
qui no ho coneix amb detall, saber quin és l’origen, quina és l’evolució i quins han 
sigut els impediments –permeteu-m’ho dir així– d’aquests darrers anys d’haver-te 
d’anar adequant als canvis, quan els canvis són elevats al quadrat, eh?

Miri, estar instal·lat en la comoditat i que el cànon... Li ben juro que la comoditat, 
en el meu cas, ja..., no la desitjaria a ningú. Perquè no sap el que és començar l’acti-
vitat un 1 de gener sabent que hi ha un producte que és el capital principal, però que 
alhora no és entès com el principal capital, i, per tant, t’està gravant la resta d’activi-
tat, eh? Vam començar la meva etapa fent tretze curses, ara aquest any n’acabarem 
fent setze. L’organització de les curses... Abans el diputat Vidal Aragonés també em 
preguntava sobre les altres curses; teníem pèrdues, amb les curses que organitzà-
vem. Inclús en un consell d’administració es va dir: «Escolta, no es poden fer més 
curses, perquè, si fem més curses, cada cursa són més pèrdues.»

Hi hem donat la volta en quatre anys, i, ara per ara, les curses en si, i en el sentit 
que deia abans, de conèixer quin és el detall del compte d’explotació de cada una de 
les curses..., ara per ara hem incrementat el nivell de curses no només a nivell quan-
titatiu, sinó també qualitatiu, i hem generat beneficis en aquest concepte.
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En el concepte d’explotació del circuit? Activitats com les que deia abans el dipu-
tat Munell, de la marca Porsche o d’altres escuderies, equips o marques, que a nivell 
mundial escullen Barcelona per venir a provar..., perquè tenen moltes dades, perquè 
fa trenta anys que recullen dades sobre aquesta instal·lació. A nivell tècnic, sabeu 
vosaltres el que representen les dades que genera un vehicle durant una hora, i, per 
tant, aquestes dades són aquelles que van recollint i que es van retroalimentant.

Nosaltres en el seu dia facturàvem..., quan jo vaig arribar, 4.900.000 euros en 
explotació. Avui dia s’estan facturant..., la previsió és de 5.600.000 euros. Com? 
No només incrementant... Amb 320 dies tenim poca possibilitat quantitativament 
de créixer, perquè hi ha els dies que hi ha, però sí que, qualitativament, el que hem 
anat a buscar han sigut, doncs, escuderies, equips, competicions, que ens permeten 
generar més marge de benefici per poder sufragar al màxim les despeses del circuit.

Tot això fa referència a totes aquestes activitats que es fan, al final: sector ho-
telers, sector serveis, sector restauració, agències de viatge, turisme... Abans es co-
mentava: tot això és, evidentment, activitat econòmica que es genera i que genera un 
retorn. No directe al circuit. Jo sempre explico que el circuit té un gran problema, i 
és que genera tercers; no genera per si mateix, però genera tercers. I és indubtable. 
I és indubtable en el moment en què hi ha un estudi fet segons el qual la fiscalitat 
generada pel circuit són 42 milions d’euros.

Hi ha models, pel món, i abans..., em refereixo..., torno un altre cop a l’aportació 
que feia el diputat Terrades. Hi ha models. No fa falta que parlem dels models de 
la Fórmula 1 a Espanya: Jerez, València, jo crec que són models que no hem d’aga-
far com a referència en absolut –en absolut. I, de fet, ho demostra que a Barcelona 
portem trenta anys de Gran Premi. Però grans premis de Jerez o grans premis de 
Jarama o grans premis..., veiem que són allà on són perquè s’havien fet com s’ha-
vien fet.

Què hem fet, en aquest sentit? Quin plantejament tenim? En el seu dia es va de-
manar, ja, en el Govern del PP, en el qual..., jo tenia una bona relació amb el secre-
tario de estado, el José Ramón Lete. Vam iniciar els tràmits de la classificació d’un 
evento de especial interés. Per tant, sí que anem a buscar aquesta implicació, i, a 
més a més, li haig de dir que va ser una sol·licitud meva, personal, al vicepresident 
Junqueras, de dir: «Escolta, aquest és el plantejament que tenim del circuit», i em 
va dir: «Endavant.»

Per tant, la comunicació aquesta que feia, si socis de govern o no..., en el seu dia 
així es va acceptar. Evidentment, no vam poder prosperar amb el Govern del Partit 
Popular, i hem tornat a iniciar un altre cop les negociacions, les converses, amb el 
Partit dels Socialistes. I, personalment, amb la Secretaria de Estado para el Deporte, 
la María José Rienda, a la qual conec de fa molts anys. I la sensació és: «No em pots 
fer un forat a la gestió esportiva, quan això va de molt més.» O sigui, si tu em de-
manes un ajut des del Consejo Superior de Deportes, jo..., l’ajut que em demanes em 
representarà prèvies d’uns jocs olímpics.

Per tant, això..., i em remeto també a un dels models a què vostè feia referència 
abans, el Mobile, de la participació directa per part de Presidència, entenent que és 
un esdeveniment no classificat de especial interés amb tota la desgravació fiscal, et-
cètera, en el qual, evidentment, hi ha una vinculació a l’assoliment d’uns ingressos 
per patrocini, i, per tant, uns beneficis fiscals. No, no, és a dir, directament, com en 
el cas del Mobile, una aportació directa de l’Estat per poder desenvolupar aquesta 
activitat. En aquest sentit és on estàvem treballant amb el Govern de l’Estat.

Vaig prenent un altre..., tema del pla director urbanístic. Sí, li haig de dir que sí, 
que consens. Que, evidentment, el consens no sigui a gust de tothom..., però és ve-
ritat que quan tens quatre ajuntaments vinculats al territori, de diferents colors, que 
aproven, amb un govern d’un altre diferent color polític, un pla director, perquè ente-
nen que el circuit és un motor de tracció d’una activitat que pot alimentar l’economia 
i la dinamització d’aquella zona..., haig de parlar de consens.
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Que hi hagi una plataforma? Sí; ho entenc, puc entendre-ho. Que hi hagi un conten-
ciós per part d’un grup? També ho puc entendre. Però jo li haig de parlar de consens. 
Per què? Perquè no va ser fàcil. I jo, evidentment... Abans m’ha corregit ell: el 16, sí, 
és veritat, era del 16, del gener del setze, sí, sí. Jo vaig entrar el 15 i es va aprovar el 
gener del 16, amb el conseller Vila. Consens. I aquí hi ha un regidor d’Urbanisme que 
va ajudar a redactar-lo i que, evidentment, li pot parlar de quin és el consens que en el 
territori va representar aquest pla director urbanístic.

Tres-cents dies d’activitat, activitat reduïda... Quan diem «activitat de pista» 
diem això, que no omplim les tribunes, però sí que les empreses de neteja, de ser-
veis..., tenen activitat, i, per tant, hi són. En lloguers..., ja els en parlava abans, de 
quina era la facturació. Per tant, l’activitat existeix.

A nivell de venda d’entrades i a nivell de recaptació, amb lloguers de pista es re-
capten al voltant de 6 milions d’euros –5 milions i mig, una mica més. Amb les en-
trades dels grans premis, amb la suma dels dos grans premis, és al voltant dels 13 
milions i mig d’euros, eh? Són uns vuit al voltant de la Fórmula 1 i uns 5 al voltant 
de MotoGP. Aquestes són les entrades d’aquests dos únics premis.

Val a dir una cosa: de les catorze curses que hi ha, n’hi ha cinc de pagament: 
els dos grans premis i tres d’addicionals. Entrada gratuïta, entrada gratuïta per a 
tothom: 580.000 espectadors assistents. Si el que pretén el circuit és que això sigui 
sentit com casa de tothom i que vingui allà i gaudeixi, ja sigui d’un concert de mú-
sica –que també se n’han fet–, ja sigui d’una activitat de motorsport o ja sigui d’una 
presentació, com s’han fet moltes vegades, doncs, de l’Ecofree, dins del marc de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, de les flotes elèctriques de les grans empreses... 
Per tant, el circuit el que fa –i ho repeteixo, i m’agafo a l’inici– és generar tercers.

I aquest és el gran problema: genera tercers, però no s’entén que genera tercers 
gràcies a tenir una punta de llança tan potent com és la Fórmula 1, el Gran Premi 
d’Espanya de Fórmula 1. I no només això, sinó que els tests hivernals que es fan el 
mes de febrer permeten que durant quinze dies..., per exemple, només als tests, hi 
ha cinc-cents mitjans acreditats llançant al món notícies de casa nostra. Existim. 
Més enllà d’aquí, vol dir que hi ha cinc-cents periodistes que dormen al voltant del 
circuit. I jo, que soc de la comarca, que soc de Sant Feliu de Codines, veig que a 
Caldes de Montbui, vil·la termal, hi ha equips i periodistes durant quinze dies, allà, 
residint-hi.

Per tant, el circuit vessa aquesta generació d’economia. I no se la queda per si 
mateix, i aquest és el gran problema: que li costa, al circuit, recuperar aquesta in-
versió que és la Fórmula 1.

I per això jo deia..., abans em preguntaven en quin model ens estem sustentant, 
de cara al futur. El model, que és aquest pla estratègic que s’ha encomanat, reflecteix 
això: s’ha de treure la Fórmula 1 del dia a dia del circuit i gestionar-la com un esde-
veniment a part. I aquí el model a reproduir és el mateix que a la Fira. Parlava del 
Mobile: la Fira té fires que gestiona la mateixa Fira; fires que cedeix a promotors, 
o sigui, lloga espais a promotors, o fires que, per l’interès que representen a nivell 
mundial..., es consorcien l’interès i la voluntat de totes les parts implicades per tal 
de que això vagi endavant.

I aquest és el model que nosaltres estem intentant desgranar. Ja dic, no ha sigut 
fàcil, en aquests quatre anys, amb tots els canvis que hem anat suportant, i lligats de 
mans i peus com estem, en el sentit de la contractació de personal.

El president

Senyor Fontserè, hauríem de... Ja tindrà oportunitat, també, de continuar acla-
rint coses.

El director general de Circuits de Catalunya

Voldria contestar...



DSPC-C 337
19 de setembre de 2019

Sessió 15 de la CEC  21 

El president

Un segon.

El director general de Circuits de Catalunya

Sí? (Pausa.) No sé per on començar, tinc tantes coses a explicar... Ja ho veieu, 
eh? (Veus de fons.)

El RACC no és sector privat; el RACC és un soci, és una part representativa d’un 
col·lectiu. El que us he explicat era com estava configurada la societat.

Ens volem basar en l’interès que genera el circuit, l’interès públic que té, per tal 
de que s’entengui que va més enllà de la mateixa activitat i del mateix estat financer 
del circuit. Hi ha una implicació a tercers i hi ha un model molt clar, que és el model 
americà, que és: abans de construir-lo, s’ofereix a l’Administració participar dels be-
neficis fiscals i que la part dels beneficis fiscals generats serveixin per finançar drets 
de la Fórmula 1, drets de MotoGP o, en definitiva, aquesta progressió amunt. Què 
val una campanya al món, avui dia, per posicionar el nostre país?

El president

Si de cas, ho fem després dels...

El director general de Circuits de Catalunya

Ho fem després dels altres torns, si voleu.

El president

Moltes gràcies, senyor Fontserè. I ara donarem un torn de dos minutets per 
grup parlamentari per fer les puntualitzacions que creguin oportunes. Comencem 
pel grup proposant, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el senyor 
Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Li agraeixo també aquesta segona part. Crec que, almenys, ha 
exposat algunes coses.

Respecte a aquest pagament que vostè ha dit, que és un complement ad perso-
nam..., no recordo exactament quina terminologia ha dit, però ha dit alguna cosa 
així com que estava recollit en el conveni o que estava inclòs en el conveni.

El director general de Circuits de Catalunya

És una norma de mínims del conveni.

Lucas Silvano Ferro Solé

El que posa a l’auditoria és: «No responden a conceptos incluidos en el convenio 
de aplicación, y, por tanto, carecen de aval legal.» Ho dic perquè el que posa em 
sembla que és just el contrari del que vostè ha afirmat.

Per altra banda, com que només tinc dos minuts..., recordar-li això i agrair-li la 
seva compareixença.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la 
paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí; gràcies, senyor president. Bé, també, en certa manera..., què voldria posar de 
manifest? Les explicacions que aquí s’han donat, en certa manera, doncs, jo crec 
que encara no són suficients, no? Hi ha coses que encara són dubtoses. Una d’elles, 
per exemple, és la referència a aquest article periodístic que fa referència a una au-
ditoria que inclou el concepte..., aquesta frase de: «No responden a conceptos inclui-
dos en el convenio de aplicación», no?

De totes formes, aquí em sembla que el que s’està veient, independentment de 
les conclusions finals que en pugui treure la Sindicatura de Comptes, eh?, que tam-
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poc vull anar més enllà del que són informacions periodístiques, que ja sé que són 
de El Mundo... La veritat és que el que em va estranyar realment és que la premsa 
subvencionada per la Generalitat no tragués la notícia. Realment..., això era el que 
era sorprenent, no? Quelcom que, en principi, era quelcom neutre, no? Ho havia de-
manat la conselleria, no? Llavors, dius: «Bé, i per què no en diuen res?» Bé, en fi...

De fet, les intervencions dels grups del Govern al final m’han donat la sensació 
una miqueta de l’excusatio non petita, accusatio manifesta. En certa manera, bé, 
aquí han sortit en tromba a defensar unes informacions que, en principi, es poden 
posar en dubte, no? I llavors, bé, em sembla que tampoc cal generar tanta explica-
ció, si no és que realment no hi ha aquesta sensació, que, ja dic, és una sensació..., a 
falta que hi hagi aquest informe final de la Sindicatura de Comptes, que vindrà amb 
endarreriment, com sempre, però que em sembla, bé, doncs, que segurament ens 
hi posarà llum. I veurem si això no és la conducta habitual, no?, d’aquesta sensació 
d’impunitat que moltes empreses públiques tenen i que permeten, bé, donar aquests 
tipus de complements per a combustible, assegurances mèdiques privades, plusos 
voluntaris, etcètera, no?

Nosaltres no estem en contra del Circuit de Catalunya, ni molt menys. Vull dir, 
pensem que és una estructura... La veritat és que també ens han dit que era una es-
tructura de país, no? Llavors ho he entès del tot, no? Si és una estructura de país, és 
un forat negre. Llavors, si és un forat negre, allà hi pot caure de tot i llavors no cal 
demanar explicacions per res.

El president

Senyor Pachamé, hauria d’anar acabant.

Martí Pachamé Barrera

D’acord.

El president

Ha esgotat el temps.

Martí Pachamé Barrera

D’acord. Ja, després, si hi ha un altre torn... Gràcies.

El president

Gràcies, senyor Pachamé. I ara, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula el senyor Jordi Terrades.

Jordi Terrades i Santacreu

Gràcies, president. El director del circuit sap que aquest grup parlamentari i 
aquest diputat que li parla, en termes generals, han defensat i defensen aquest equi-
pament, eh? Ara, vostè no ens ha explicat algunes de les coses que li hem formulat 
des d’aquesta part de l’hemicicle.

I només llegiré l’auditoria, eh? Diu: «Aplicació correcta dels diversos conceptes 
salarials.» Fins aquí, d’acord. Ara, no ens ha respost a què obeeixen aquests com-
plements que la mateixa auditoria diu que no responen a conceptes inclosos en el 
conveni d’aplicació. No ho dic jo, eh? Ho diu l’auditoria, i, en tot cas, demanem una 
mica més de claredat per esvair qualsevol dubte, eh? –per esvair qualsevol dubte.

I l’auditoria diu: per fer aquests complements, eh?, d’acord amb els pressupostos 
de la Generalitat, que no estan recollits en el conveni, es necessiten dos –dos– in-
formes favorables: un del Departament de Governació, a qui correspon la Funció 
Pública, i un altre del departament de pressupostos, és a dir, del Departament de 
la Vicepresidència i d’Economia del Govern. Aquests informes, hi són o no hi són? 
Només per contextualitzar els paràmetres d’aquesta sessió.

I, per tant, tampoc conec l’objectiu d’aquesta auditoria encarregada per la vice-
presidència econòmica del Govern. Esperarem l’informe de la Sindicatura de 
Comptes.
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I, escolti, el fet de defensar l’equipament, les activitats que s’hi fan, les que s’hi 
poden fer, i valorar en termes positius l’impacte econòmic en termes de compta-
bilitat nacional, eh?, i la repercussió que té sobre el conjunt del territori, del país, i 
també de la ciutat de Barcelona, eh?, que cal recordar-ho..., això no vol dir que els 
paràmetres de gestió pública es puguin negligir, eh?

Només això: defensa de l’equipament i defensar una gestió correcta de l’equi-
pament, que no dubto que s’hagi produït, eh? En tot cas, aquesta boirina que hi ha, 
estaria bé aclarir-la.

El president

Moltes gràcies, senyor Terrades. I ara, pel Grup Parlamentari Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Per nosaltres no està la discussió de fons i profunda en si la 
persona estava al conveni o no estava al conveni, fins i tot si vostès han tingut bona 
voluntat d’incrementar les retribucions dels treballadors amb un ad personam, que 
nosaltres hi estaríem d’acord. Aquest no és el problema.

El problema és si hi havia assegurances privades, que no es podien contractar 
i s’estaven contractant, encara que fos d’afectació per al conjunt dels treballadors i 
treballadores o per a una part dels treballadors i treballadores; si hi havia contractes 
menors que es feien d’una manera irregular, o si hi havia problemes amb la gestió 
i venda de les entrades, que són altres qüestions que no s’han parlat i no se n’han 
donat explicacions.

I, mirin, sí que li volem donar les gràcies: avui tenim més informació de la que 
podem obtenir públicament. «Públicament» significa que això és una empresa par-
ticipada en més d’un 80 per cent Generalitat de Catalunya i que vostè ve aquí i ens 
dona més informació que a la que nosaltres o qualsevol català o catalana pot accedir 
en allò que seria simplement el compliment de les normes de transparència.

I ens preocupa més, fins i tot –i ho diré amb tot tipus de respecte–, quan alguns 
grups del Govern plantegen que això és una infraestructura d’estat. Amb tot el res-
pecte, si deu anys de números vermells..., i el problema no són els números vermells, 
sinó deu anys de números vermells i que no aporten beneficis de caràcter col·lectiu 
ni socials –en el caràcter col·lectiu, sí; en el caràcter individual...

Si a la vegada, també..., una economia intensiva; si a la vegada, també..., un projec-
te que no aporta creació d’ocupació estable. I, per posar-hi la cirereta: que la projecció 
que fa és del Reino de España i no pas de  Catalunya... I per nosaltres, de veritat, això 
és secundari, però és la pura realitat. Mirin la Fórmula 1 des de fora de Catalunya i 
què passa aquell dia. Doncs, evidentment, pensem que això no hauria de ser una in-
fraestructura d’estat, no hauria de ser la projecció del que pensem que ha de ser una 
infraestructura d’estat.

No li hem preguntat sobre com fem compatible això de l’emergència climàtica 
amb el que significa, també, el Circuit de Catalunya. I li volem preguntar, perquè no 
ho sabem, qui va signar la pròrroga: si la va signar vostè com a director o si la va 
autoritzar el consell d’administració. I, si la va autoritzar el consell d’administració, 
quan la va autoritzar. Perquè pensem que la gran responsabilitat, senyor Fontserè 
–i ho diré amb tot tipus de respecte–, no és seva, encara que en pugui vostè respon-
dre, després, en determinats fòrums, i, evidentment, també estic parlant del judicial. 
La responsabilitat darrera és de qui forma part del consell d’administració. Però 
nosaltres, a dia d’avui, no sabem...

I una darrera qüestió: més enllà de titulars tendenciosos que pugui tenir el diari 
El Mundo, darrere de la notícia hi ha un informe, i l’informe és real. I això és el que 
volíem nosaltres: que avui se’n pogués parlar, i sortir d’aquesta compareixença amb 
molta més informació i amb molta més il·lustració.
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El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. I ara, per part del Grup Parlamentari Republicà, 
té la paraula el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, president. Molt breument, per agrair les explicacions... És a dir, no-
més fer un apunt: sí, ens ratifiquem en considerar que és..., he parlat d’infraestruc-
tura d’estat, d’infraestructura de país, exactament igual que ho penso dels hospitals 
de referència, exactament igual que les universitats o el sincrotró. I podríem tenir 
un debat sobre quin és el retorn del sincrotró, que, de fet, és a tercers, exclusivament 
a tercers, eh?

Per tant, la discussió, en qualsevol dels casos, és si ens creiem o no ens creiem 
que hi ha un retorn, i en aquest debat hi puc estar. I nosaltres ens el creiem, i cre-
iem que l’estudi fet pel TecnoCampus, que el recomano, és interessant per veure 
quin n’és l’impacte. Perquè si es considera que no, que no hi ha cap impacte, lla-
vors probablement el grup parlamentari que ho defensa hauria de proposar la dis-
solució i desmantellament del circuit. I, per tant, les coses es diuen directament  
i ja està. Per tant, el desmantellem, eh?

Nosaltres considerem que no, que sí que té un impacte molt molt important, i per 
això parlem d’una infraestructura de país com moltes altres infraestructures de país, 
que no són forats negres, que són infraestructures d’interès públic, eh?

Per tant, sense afegir res més, agrair les explicacions. A vostè, director, li ha 
tocat, a més, un moment complicat, de trànsit de la institució. Té la confiança d’a-
quest grup parlamentari. Jo el conec de fa molts anys. La gestió en el Centre d’Alt 
Rendiment de Sant Cugat va ser una gestió amb molt d’èxit, i, per tant, estem con-
vençuts que ho serà també en el circuit.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 
té la paraula el senyor Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, president. Gràcies novament, senyor Fontserè. Bé, quan parlem d’es-
tructures o infraestructures d’estat, veiem que hi ha grups que es posen nerviosos, 
eh? No només els de Ciutadans, fins i tot també la CUP, no? Diguem-n’hi un altre 
nom, diguem-n’hi «actiu de país». És un actiu de país.

En qualsevol cas, si no el tinguéssim, jo seria dels que apostaria per fer un circuit 
de Catalunya i posar Catalunya al món en tot aquest camp, no només l’esportiu, sinó 
en un camp, doncs, com dèiem, de vinculacions industrials, amb un sector potent, que 
tothom es rifa, que és el sector de l’automoció, eh? Si perdéssim sector automoció, tot-
hom s’esgarrifaria. Fins i tot si no haguéssim renovat el conveni amb l’F1 avui esta-
ria compareixent vostè..., aviam per què no l’hem renovat, eh? Per tant, celebrem que 
s’hagi renovat.

I, per tant, permeti’m que també celebri l’esforç del Govern, del Govern d’Es-
querra i de Junts per Catalunya, per fer aquesta aposta, per donar continuïtat al tren-
tè aniversari de l’F1, però també a aquests plans de futur que vostè ens ha explicat, 
eh? És un esforç important, econòmic.

Perquè el veritable forat negre no el tenim aquí, el tenim amb totes les altres 
coses, no? El tenim amb el dèficit fiscal, el tenim amb els 1.400 milions que ens 
escatimen aquest any 2019, el tenim també amb impugnar les lleis que ens perme-
trien ingressos propis a la Generalitat. El tenim, fins i tot, amb l’impagament de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut, o fins i tot amb que ens cobrin interessos 
per avançar-nos els diners que són nostres a través del FLA. Aquest és el veritable 
forat negre en el qual han caigut els ciutadans, i jo ho lamento profundament, perquè 
no..., sembla que no es defensin els interessos del nostre país.
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Gràcies, senyor Fontserè. Gràcies al Circuit de Catalunya per aquesta tasca, 
doncs, que feu, de promoció del país i d’activació de l’economia en múltiples sectors.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Munell. I ara, senyor Fontserè, tindrà cinc minutets. Sí 
que li agrairé una miqueta de síntesi, pel temps de la comissió.

El director general de Circuits de Catalunya

Quan un es creu tant el projecte és difícil, fer síntesi, perquè m’agradaria com-
partir amb tots el màxim de detall perquè també fossin entusiastes del projecte, com 
bonament ho som nosaltres.

Vaig al tema dels complements, els complements ad personam. L’article 11 del 
conveni diu: «Garantia ad personam: es respectaran i mantindran estrictament i 
com a garantia ad personam les situacions i les condicions personals que superin 
globalment el pactat en aquest conveni.» Aquest conveni, vigent i que hem parlat 
abans que no és el que s’adequa a la necessitat dels treballadors del circuit, s’aplica a 
les persones que des de l’any 1991 estan treballant al circuit. Li dic això perquè són 
complements que tenen lloc des de l’any 91.

I dic això perquè allò de què abans el diputat Terrades feia esment, dels dos in-
formes, de Governació i de Vicepresidència..., aquesta disposició és a partir de 2015, 
eh? I dic això també perquè faig referència al que he parlat al principi. I hi ha una 
qüestió, que és que la Llei de pressupostos no ens permet la contractació del perso-
nal llevat que siguin contractes de relleu, etcètera. I dic això perquè aquests contrac-
tes nous que s’han pogut fer, de relleu, que no venien d’etapes anteriors a la direcció 
actual, han estat regularitzats.

I dic això perquè a l’informe d’auditoria que hi ha s’hi van fer unes al·legacions, i 
aquestes al·legacions han donat relleu a aquestes adaptacions a què jo feia referència 
al principi: dins d’aquest marc i dins d’aquesta transició –que el diputat Castellà hi 
feia referència ara–, de moments de canvi–, el que s’ha aprofitat ha sigut per anar 
regularitzant aquestes situacions amb les noves incorporacions que s’han pogut fer 
amb contractes de prejubilació o de relleu que hi havia, o de baixes que hi ha hagut.

Per tant, l’auditoria diu això, hi ha un informe d’intervenció, un informe d’ac-
tuacions, i, en aquest sentit, això ha evolucionat cap a aquest punt que us dic: són 
complements que venen, en la majoria dels casos, de les contractacions fetes des 
dels orígens, des del 1991 i els següents. Però, en tot cas, les contractacions han es-
tat fetes abans de la nostra direcció. Aquests informes, per tant..., se n’estan fent sis, 
se n’estan demanant de les noves. I amb la Comissió de Retribucions i amb Funció 
Pública s’estan tramitant tots els que s’estan fent ara.

Parlava el senyor Vidal Aragonés, també, del tema de l’assegurança mèdica. 
L’assegurança mèdica és un complement que també ve des del 2001, i li haig de dir 
que les noves incorporacions que s’han fet no estan rebent aquesta compensació. 
Evidentment, els que ja hi ha... Perquè tenim –deixi-m’ho dir així– jurisprudència 
en una de les coses que vostè també apuntava abans, els xecs benzina, que en el seu 
dia el director actual –jo mateix– va decidir que a partir del 2017 s’executava una 
qüestió que era evident: no pagar aquests xecs benzina a la direcció del circuit, als 
components del consell de direcció. Per què? Perquè no estava recollit així. Es va 
fer una denúncia, es va anar als jutjats, i el jutjat el que va dir va ser: els que rebien 
aquest complement abans del 2012 l’incorporen a nòmina; els que l’han rebut a par-
tir de 2012 deixen de rebre’l.

Tot això ha sigut en aquest trànsit de canvis, de marcs canviants de legalitat i 
d’estructura jurídica de la casa, i ha estat portat a terme per la direcció nova, perquè 
així ho creiem. I així creiem que, evidentment, s’han de fer les coses. I en aquest 
trànsit estem. I quan hi ha un informe d’auditoria i darrere hi ha un informe d’in-
tervenció, i d’aquest informe se’n deriva un informe d’actuacions, i aquest informe 
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d’actuacions és de quatre pàgines, vol dir que algunes coses s’han estat fent i s’han 
estat resolent. I aquesta és la nostra obligació. Perquè la nostra obligació, i faig refe-
rència també a un dels punts que deia, de la transparència..., els contractes menors 
no tenen per què estar publicats. Els concursos estan tots penjats a la nostra web; 
els contractes menors no hi són, penjats, perquè no tenim per què. Ara, si ens els 
demana, hi seran tots.

En el tema de la venda d’entrades, li he donat la xifra de recaptació. Li donaré la 
xifra de venda de cada un dels anys, si la vol. És oscil·lant. Un any ven 65... Només 
li haig de dir una cosa, i aquesta la recordo bé: del 16 al 17, a la Fórmula 1 vam pas-
sar de 42.500 entrades a 62.000, un 50 per cent més d’increment. Abans parlàvem 
de quines són les actuacions que s’estan fent per intentar donar més intensitat al cir-
cuit; doncs aquesta n’és una. Estem situats en aquesta franja dels 56 en la Fórmula 1 
i dels 60 en MotoGP. Evidentment, oscil·len. Hi ha anys que hi ha més afició i hi ha 
anys que hi ha menys afició. Hi ha anys que es fan unes campanyes més reeixides  
i hi ha anys que no.

En el tema de l’emergència climàtica, doncs, sí, hi estem treballant, i hi estem 
treballant des de fa molt de temps. Hi ha un pla de sostenibilitat que vam anar a pre-
sentar a la secretària general de Medi Ambient, la Marta Sobirà, fa més d’un any, 
de la nostra implicació amb els objectius de sostenibilitat de l’ONU, els ODS, que 
nosaltres hi estem referenciats.

I no només hi treballem sols, sinó que hi treballem amb les federacions interna-
cionals i amb els organismes superiors d’aquests esports, perquè ells són els primers 
que en són conscients. I no només això, sinó que el circuit ha estat premiat en di-
ferents entorns, no només amb les federacions, sinó també amb el Comitè Olímpic 
Internacional, com un dels circuits en els quals es porten a terme unes iniciatives de 
sostenibilitat i d’entorn verd referents a la resta del món, a la resta de circuits. Per 
tant, hi estem treballant, també, en això.

Em preguntava sobre el tema de la pròrroga. La facultat que jo tinc és fins a un 
import. L’import d’aquesta pròrroga..., no em correspon a mi, i, per tant, s’havia 
d’aprovar per consell d’administració. Quan va ser aprovat? El dia 1 d’agost va ha-
ver-hi un consell d’administració en el qual es van acceptar les condicions de la pròr-
roga per poder tirar endavant el Gran Premi d’Espanya 2020 de Fórmula 1.

Agrair al diputat Castellà la referència que ha fet a l’etapa de la meva gestió pre-
tèrita en el Centre d’Alt Rendiment. El món de l’esport és d’allà on vinc. Jo crec 
que l’evolució de la societat..., fa una evolució no només en l’àmbit de l’empresa i en 
l’àmbit social, sinó també de l’esport. I hi ha un nou capítol que s’obre, que és el de 
l’esport entreteniment, l’sportainment. En aquest sentit, és allà on estem focalitzats 
nosaltres, al circuit, perquè aquesta nova categoria que apareix a nivell mundial si-
gui un dels principals pols d’actuació, no només el motorsport o la indústria de l’au-
tomoció, sinó també aquesta cultura de l’entreteniment, perquè, al final, el que estem 
aportant aquí, com a valor, és l’entreteniment d’aquells que els agrada aquest tipus 
de disciplina esportiva, ja sigui practicant-la o ja sigui mirant-la.

I agrair també al diputat Munell l’aportació que fa com a visió global del que re-
presenta una infraestructura com és el circuit.

El president

Moltes gràcies, senyor Fontserè. Agrair la seva compareixença. Lamentem que 
els terminis i els temps de les comissions siguin així, però bé, ha pogut compartir 
amb nosaltres la seva passió per l’esport. Gràcies per assistir a aquesta comissió 
d’Empresa.

Suspenem un parell de minutets per poder acomiadar el senyor Fontserè.
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La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i un minut i es reprèn a tres quarts 

de quatre i nou minuts.

El president

Bé. Reprenem la comissió.

Sol·licitud de compareixença de Joan Canadell, president de la Cambra 
de Comerç de Barcelona, perquè expliqui els objectius i les accions 
previstes per l’equip de govern de la cambra

356-00512/12

Em demana la portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya si po-
dríem avançar la votació de les compareixences, en aquests moments. Els portaveus 
m’han comentat que hi estan d’acord. Per tant, tenim dues sol·licituds de comparei-
xença que entenc que es votaran per separat, pel que m’han comentat els portaveus.

Per tant, començarem per la primera sol·licitud, que és la sol·licitud de compa-
reixença del senyor Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç. Algun grup 
parlamentari pot fer una explicació de la sol·licitud de la compareixença? (Pausa. El 
president dona la paraula a Martí Pachamé Barrera.)

Martí Pachamé Barrera

En principi, només és per veure quin és el sentit del posicionament del senyor 
Canadell respecte als temes que s’han explicat.

El president

Gràcies, senyor Pachamé. Alguna intervenció més? (Pausa.) Podem passar a vo-
tació? (Veus de fons.)

Vots a favor de la compareixença?
19 vots a favor.
Vots en contra?
Abstencions?
I 1 abstenció, de la CUP.
Per tant, s’aprova la compareixença. Amb 19 vots a favor i una abstenció, s’apro-

va la compareixença.

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director 
general de la Fira de Barcelona, perquè informi sobre el canvi de 
contractista de muntadors d’escenaris, la vaga i l’esquirolatge

356-00532/12

Passem al següent punt, que és la sol·licitud de compareixença de Constantí 
Serrallonga i Tintoré, director general de la Fira de Barcelona. Alguna explicació de 
la sol·licitud de compareixença? (Pausa.) Senyor Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, president. Com a grup proposant, i molt breument, jo crec que és de co-
neixement públic que tenim, des d’aquest estiu, un conflicte no únicament laboral, 
sinó que té una transcendència més enllà d’allò laboral, derivat d’una contracta que 
es gestiona per part de la Fira de Barcelona. Estem parlant exactament del que es 
coneix com els «riggers», aquests treballadors i aquestes treballadores que s’encar-
reguen de muntar escenaris en alçada.

Derivat d’això va haver-hi fins i tot un exercici de pèrdua d’una contracta, pròr-
roga d’una situació contractual..., ara mateix, una situació de realització de serveis 
provisionals per una altra contracta i un nou concurs, que ha derivat en una vaga, 
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que ha derivat en un esquirolatge, que ha derivat en un acomiadament col·lectiu dels 
treballadors i les treballadores que desenvolupaven aquesta activitat.

I pensàvem que era de mínims, per la participació que evidentment hi té, més 
enllà de la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya, que pogués comparèixer..., en la titularitat administrativa, que és d’a-
quest departament o d’aquesta..., del departament enquadrat en aquesta comissió, 
per poder-nos explicar, senyor director, doncs, quin és el seu parer sobre tot el que 
ha passat. Ens semblava que era una qüestió molt de mínims.

El president

Moltes gràcies, senyor Aragonés. Alguna intervenció més? (Pausa.) Sí, senyora 
Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Bé, nosaltres, com a grup de Junts per Catalunya, hi estem d’acord. Creiem que 
aquesta compareixença, evidentment, per l’impacte que té un tema com aquest a 
nivell laboral amb una entitat com és Fira de Barcelona..., creiem que està bé, que 
vingui i doni explicacions.

Al que voldríem condicionar el nostre vot favorable a la compareixença és que 
estigui ja resolt el tema del procés judicial per tal de que la persona que ve a compa-
rèixer pugui explicar tots aquells temes que realment la comissió vulgui posar a de-
bat o vulgui demanar-li, no? I no que el mateix procés judicial, doncs, no li permeti 
fer declaracions, i, per tant, sigui una compareixença que tampoc no aporti allò que 
nosaltres volem demanar.

Per tant, el nostre vot queda lligat..., aquesta compareixença sí, lligada a que es 
pugui efectuar més endavant, quan, diguem-ne, hagi conclòs aquest procés de judi-
cialització.

El president

Gràcies, senyora Pallarès. (Veus de fons.) Li estic preguntant a la lletrada si es 
podria condicionar, en un moment donat, o no es podria. (Veus de fons.) Seria en 
funció de l’agenda. (Veus de fons.) Senyor Aragonés, digui’m.

Vidal Aragonés Chicharro

Amb tota la bona fe, i per intentar arribar a un acord transaccional, i fins i tot fa-
ríem una esmena in voce pel tipus de sol·licitud que s’està fent i perquè pugui ser con-
dicionada i per facilitar-li a la lletrada i al president, però ens situem en dos marcs.

Primer, si del que estem parlant és de que hi ha la preocupació de que el senyor 
director hagi de comparèixer a un jutjat, que segurament no serà així..., no una pre-
ocupació, sinó que hagi de comparèixer, i, per tant, que en aquesta comissió se li 
pugui fer un judici paral·lel o que vulguem preconstituir prova o que l’incomodem, 
nosaltres no tenim cap problema perquè es pugui endarrerir a la comissió següent 
a l’acte de judici, a l’acte de judici derivat del procediment d’impugnació dels ser-
veis mínims, o, més ben dit, de la vaga. No hi tenim cap problema, absolutament 
cap problema. Que serà l’única vegada, pel procediment laboral, que ell haurà de 
comparèixer.

Dit això –i això estem disposats, evidentment, a acceptar-ho–, si del que parlem 
–i volem jugar molt net– és..., a l’espera de que acabi el procediment judicial, la nos-
tra resposta a dia d’avui és –i demà, i en qualsevol altre moment– que no, per una 
qüestió ben simple: tindrem un acte de judici, tindrem la sentència; després de la sen-
tència tindrem un recurs; tindrem un segon recurs –Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, Tribunal Suprem, segurament, o com a mínim un intent–, i ens n’anirem 
aproximadament a dos anys. I, per tant, no tindria sentit que d’aquí a dos anys vin-
gués..., a explicar què?

Entre altres coses, perquè segurament d’aquí a dos anys no hi serem, i no per-
què estiguem morts o mortes, sinó perquè s’haurà acabat la legislatura. (Remor de 
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veus.) I, per tant, la nostra proposta és: si és pel que fa a l’acte de judici... No tenim 
cap  interès a fer-li un judici paral·lel al representant de la Fira, però sí que volem 
que vingui a informar ara que s’està donant el conflicte, i, per tant, l’endemà de la 
comissió que ens correspongués, després de la citació judicial, de l’acte de judici, 
de la fixació o la impugnació de la substitució de vaguistes, que és el judici que, que 
conegui aquesta part, aquest grup parlamentari, té pendent.

El president

Gràcies, senyor Aragonés. Senyor Castellà?

Antoni Castellà i Clavé

Sí. No, des del nostre grup parlamentari no hi havia cap més interès que el que 
s’està expressant, és a dir, que no condicioni... I fins i tot aniria més enllà: l’interès de 
la comissió i segur que del proposant és que el director s’expliqui, i que no estigui en 
una situació de senzillament no contestar-nos determinades preguntes, si encara ell no 
ha declarat, si és que ho ha de fer.

Per tant, jo fins i tot, operativament –no sé què li sembla al proposant–, si pot ser 
amb el compromís de tirar-la endavant –ho dic perquè després hi ha el termini d’un 
mes, amb les compareixences–..., per tant, posposar aquest debat a la propera com-
pareixença, que probablement...

Vidal Aragonés Chicharro

Ho acordem ara, amb el condicional. Ho acordem ara, està acordat ara. Una altra 
cosa és que amb el condicional, que serà a la següent compareixença, una vegada ell 
hagi tingut la citació, o l’empresa, perquè potser ell compareix en representació de 
l’empresa, amb relació a l’acte de judici, que és una cosa ben diferent...

Estem parlant del procediment que hi ha obert, que coneix aquest subgrup parla-
mentari, que és amb relació a la fixació d’esquirols en el procediment de vaga. Que 
conegui aquest subgrup, no n’hi ha cap altre.

El president

Gràcies, senyor Aragonés. Jo entenc que tècnicament és complicat, quadrar-ho 
tot, i no sé si... Bé, no sé si plantejar fer la votació o retirar la compareixença i des-
prés presentar-la, quan estigui això fet. (Veus de fons.)

En tot cas, passem a votar la compareixença, perquè tècnicament entenc que 
és difícil, concretar la data. (Remor de veus. El president dona la paraula a Alícia 
Romero Llano.)

Alícia Romero Llano

Només una cosa. A vegades aprovem compareixences que s’acaben donant al cap 
de quatre o cinc mesos; em sembla que la de Ceucat fa mesos, que la vam aprovar. 
És a dir, també és veritat que, de vegades, entre l’agenda, que en tenim altres de pen-
dents... A veure, si per a aquesta hem d’esperar que hi hagi la declaració, com que 
això més o menys ho sabrem, o ens ho pot dir el mateix compareixent, doncs, bé, 
n’anem posant d’altres fins que arribi el moment, no? I la podem deixar aprovada, 
vaja.

És una mica més de feina per a la lletrada, perquè tindràs aquesta inseguretat, 
però si quan li truquem ell ens diu més o menys quan serà, doncs, bé, n’anem posant 
d’altres fins que arribi el dia, no?

El president

Bé. Nosaltres apuntem aquesta voluntat. L’únic que condicionar-ho a un mes 
exacte potser és complicat, depèn de les agendes. És el que s’intentarà per part, al-
menys, d’aquest president de la Mesa i de la lletrada. D’acord? (Pausa.)

Passem a la votació? (Pausa.)
Vots a favor de la proposta?
S’aprova per unanimitat.
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Compareixença de Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de 
l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, per a informar sobre la 
política universitària

357-00140/12

Bé. Doncs passarem al següent punt de l’ordre del dia, que és la compareixen-
ça del senyor Pau Parals Oliveras, coordinador del Consell de l’Estudiantat de les 
Universitats Catalanes. Moltes gràcies per estar aquí, en aquesta comissió. Té vint 
minutets per fer la seva exposició.

Pau Parals Oliveras (coordinador del Consell de l’Estudiantat de les 
Universitats Catalanes)

Hola, bon dia. En primer lloc, doncs, agrair la invitació de la presidència i, en 
especial, del Grup Parlamentari d’Esquerra per haver convidat el Ceucat a assistir 
avui per donar un informe sobre política universitària. En segon lloc, dir que per 
mi és un honor avui comparèixer en aquesta cambra davant dels representants de la 
societat catalana –el màxim respecte cap a la cambra.

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

La meva compareixença la dividiré en quatre blocs molt senzills, d’acord? El pri-
mer seria una mica explicar què és el Ceucat, perquè entenc que tots els grups par-
lamentaris potser no l’acaben de conèixer o potser no l’acaben de contextualitzar, i, 
en aquest sentit, ens agradaria una mica contextualitzar què és el Ceucat. I, llavors, 
doncs, parlaríem del que seria la governança estudiantil, la docència, i preus, taxes 
i beques.

Sí que és veritat que en aquesta compareixença m’agradaria focalitzar-me més 
en tot el que seria la governança estudiantil, drets i deures de l’estudiant, sobretot el 
tema de la Llei d’universitats catalanes, l’Estatut de l’estudiant. També la docència... 
El tema de preus, taxes i beques crec que és un debat que també hi incidirem, però 
que és molt reiteratiu, no? I, a més a més, sabent que no hi ha previsió..., portem tres 
anys sense pressupostos, i sabent que encara no hi ha previsió d’una altra aprovació, 
no hi ha, a curt horitzó, doncs, una aprovació de pressupostos, seguirem al carrer 
batallant per les nostres demandes.

En primer lloc, doncs, explicar una mica què és el Ceucat. El Ceucat, com hem 
pogut veure a la presentació, és una comissió que s’enquadra dintre del Consell 
Interuniversitari de Catalunya. Va néixer el 2010, una mica quan es va negociar tot 
el tema del pla Bolonya. Amb honestedat, jo els diré que el Ceucat es va crear, di-
guéssim, sobretot per tenir una gent amb qui negociar el tema del pla Bolonya. Com 
totes poden recordar, van haver-hi nombroses manifestacions durant l’aplicació i la 
negociació del pla Bolonya.

Una de les coses que comportava el pla Bolonya, també, entre altres coses, per 
assimilar-nos una mica a Europa, és que havia d’existir la governança estudiantil. 
I és per això que van néixer una mica els consells d’estudiants, també a través de 
l’Estatuto del estudiante. Tot i que –és veritat– aquí, si retrocedim els últims seixan-
ta anys i anem a l’Autònoma antifeixista, no?... Hi havia un moviment estudiantil 
que ja existia aquí, i, per tant, el Ceucat, en el moment que es va crear, doncs, potser 
no va buscar els mecanismes necessaris per trobar-se reflectit davant del moviment 
estudiantil. I, en aquest sentit, durant aquests anys hem estat intentant fer tota aques-
ta tasca de poder recuperar i assimilar-nos una mica a tot el moviment estudiantil 
que tots podem reconèixer, com per exemple el moviment antifeixista o diverses 
associacions que hi participen en el dia a dia.

Bàsicament, el nostre objectiu és coordinar els dotze consells d’estudiants que 
existeixen a les dotze universitats catalanes, les públiques i les privades. I, per tant, 
doncs, som el representant legal, per dir-ho d’alguna forma, de l’estudiantat per ne-
gociar les demandes amb vostès, amb el Parlament i amb el mateix Govern.
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Diguéssim que nosaltres tenim un decret que ens regula. Aquest decret, doncs, 
es va crear el 2010 i es va modificar el 2012. I, paral·lelament, diguéssim, fora de 
l’oficialitat del Ceucat, també es va crear tot un moviment que representen els dotze 
consells d’estudiants, que van conformar un plenari sense que hi estigués present la 
Secretaria del Consell Interuniversitari Català. Intentaré aprofundir en aquest sentit 
per intentar una mica resoldre el tema de la governança estudiantil.

Tenim una direcció política, que són una coordinació i un secretari tècnic, i, més 
enllà d’això, no tenim ni secretaria tècnica..., és a dir, no tenim tècnics ni tampoc 
tenim recursos. Tenim un pressupost de tres mil euros, que poden consultar, doncs, 
a la memòria del pressupost del Govern. El Ceucat té legislatures de dos anys –ara jo 
estic a punt d’exhaurir la meva legislatura de dos anys, perquè em van elegir el 2017.

Diverses fites que hem anat aconseguint: per exemple, la moratòria per a l’acre-
ditació del tercer idioma en matèria de graus, que, de fet, ens n’alegrem, perquè hem 
aconseguit la unanimitat del Parlament, cosa que ens va fer molt feliços i cosa que de-
mostra també l’apartidisme que pot demostrar una institució governada exclusivament 
per estudiantats.

Altres, doncs, per exemple, recuperar la beca equitat per als preus de l’engi-
nyeria, que l’any passat es volia treure. També aconseguir la bonificació del 30 per 
cent per a la mobilitat pels estudiants de la Rovira i Virgili. Actualment estem par-
ticipant al Pacte nacional per a la societat del coneixement –un pacte més, també, 
deixin-me dir-ho. Estem impulsant l’Estatut de l’estudiant de les universitats cata-
lanes, i també fem cursos de qualitat amb l’Agència de Qualitat Universitària una 
mica per incidir sobre la qualitat que tenim, dintre dels nostres graus, a l’hora de fer 
avaluació i rendiment de comptes, ja que l’estudiant també és un actor molt impor-
tant que ha de poder participar-hi.

En primer lloc, doncs, m’agradaria exposar-los com està actualment redactada 
la governança estudiantil, sobretot pel que fa als drets i deures de l’estudiant català. 
Aquí hi tenim un problema, que és que la regulació d’aquests drets i deures en prin-
cipi és una competència de Catalunya, és una competència de les comunitats, però 
en aquest cas, diguéssim, la Llei d’universitats catalanes, en el seu articulat de drets 
i deures, no hi fica un règim sancionador. Per tant, diguéssim, degut a que no hi ha 
aquest règim sancionador, ens hem de retrotreure al 1954..., que és el reglament de 
règim sancionador que existeix actualment.

Per tant, com poden pensar, tenim un reglament franquista, actualment, que va 
passar pel corró del Constitucional. I, per tant, creiem que això s’hauria d’anar can-
viant, no? Creiem que és hora que... És bastant greu, el que hi diu, en aquell article, 
en aquell règim sancionador, com, per exemple, que els universitaris som escolars, 
i que si no respectem la madre patria, doncs, ens poden expulsar, no de la nostra 
universitat, sinó de tot el sistema universitari. Per tant, creiem que és hora de poder 
incidir i poder modificar... De fet, la Llei d’universitats catalanes ho permet, a través 
de la coordinació del mateix CIC, i esperaríem que els grups parlamentaris hi do-
néssiu resposta, a tot això que estem treballant.

Entre altres coses, per exemple, quines problemàtiques ens trobem? Doncs les 
famoses vagues estudiantils, no? Nosaltres hem anat treballant una proposta de com 
poder regularitzar la vaga estudiantil. Sabem que la vaga és un dret laboral, però no 
és menys veritat que existeixen altres mecanismes per poder acompanyar les vagues 
estudiantils, com per exemple un mecanisme que es diu «aturada acadèmica».

L’aturada acadèmica actualment està implementada a la universitat del País Basc 
o a les universitats andaluses. L’aturada acadèmica el que implica és que hi ha un 
mecanisme democràtic i col·lectiu pel qual l’estudiant pot parar o pot fer que un dia 
no hi hagi avaluació, no s’exigeixi una avaluació. És a dir que no hi hagi ni assistèn-
cia presencial, i, per exemple, si hi ha pràctiques, poder-les ficar un altre dia i que 
tothom que vulgui unir-se a la jornada, doncs, es pugui unir a la jornada sense tenir 
cap càstig, per entendre’ns.
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Sabem que això és un debat complicat. A més a més, a cada universitat s’hauria 
d’implementar de forma diferent, però sí que és veritat que és un dret que jo crec que 
l’estudiantat s’ha anat guanyant i que, per més penes i per més judicis que hi hagi, 
doncs, seguirem fent les jornades. Perquè, al final, per exemple, reclamar uns preus 
públics..., si no ho fem la societat, sembla que des de les institucions no es canviaria 
mai, no? I això, entre moltes altres coses. Tots recordem la Caputxinada, no?, i com 
es va aconseguir treure el feixisme de la universitat.

Doncs nosaltres proposem aquest mecanisme. Nosaltres creiem que l’estudian-
tat ha de tenir una eina col·lectiva per poder decidir que un dia no hi hagi avaluació 
ni assistència obligatòria, i creiem que això afavoriria molt més el nostre col·lectiu, 
perquè a vegades pot haver-hi incidències..., que dos estudiants estiguin d’acord, un 
no tingui pràctiques i l’altre tingui pràctiques, i es puguin barallar, no?, perquè el 
professor no canvia les pràctiques, tot i estar d’acord en el motiu de la vaga, no? És 
una de les mesures que proposem nosaltres, com a Ceucat, i ens agradaria que ens 
reconeguéssiu el dret, que fa mols anys que ens l’estem guanyant, i crec que molts 
d’aquí..., vostès han fet una vaga estudiantil.

Una altra de les coses que ens agradaria canviar és el tema de l’estructura del 
govern dels consells d’estudiants. És a dir, ara mateix, com els he estat explicant, el 
Ceucat som una subcomissió de la Comissió permanent de Docència i Estudiants, 
que la conformen els vicerectorats d’estudiants, i hi ha un representant d’estudi-
ants que és el coordinador del Ceucat. Com poden entendre, això..., estem totalment 
supeditats al que són els vicerectorats. Per tant, d’autonomia estudiantil en tenim 
més aviat poca, no? I sí que és veritat que, depèn una mica de la direcció política que 
hi hagi i de les ganes i esforç que hi fiqui, doncs, el Ceucat pot tenir més o menys 
activitat.

Ens agradaria tenir molt més discurs propi, i, en aquest sentit, creiem que s’ha 
de poder regular. Pensin també que en aquesta comissió del Ceucat hi ha associa-
cions, com per exemple poden ser Avalot i d’altres, però hi falten moltíssimes asso-
ciacions que conformen el moviment estudiantil, com el Sindicat d’Estudiants dels 
Països Catalans –no hi està present i és un dels sindicats més importants–, l’Associ-
ació d’Estudiants Progressistes –tampoc hi està present, i és una de les associacions 
més importants de les universitats.

Per tant, creiem que hauríem de replantejar una mica com ens estem governant 
l’estudiantat, i creiem que si ens volem assimilar a Europa..., a Europa tenen mol-
tíssims..., el Consell d’Estudiants justament reflecteix el moviment estudiantil, no? 
I, per tant, creiem que podríem avançar més, si ens deixessin governar entre nosal-
tres, però ningú s’ha preocupat de deixar-nos i de teixir unes bases. Per tant, nosaltres 
els fem aquesta proposta.

A nosaltres ens agradaria evolucionar cap a un model com el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya. Crec que és un òrgan de consens, que hi participen 
totes les joventuts polítiques, per exemple, i que han aconseguit no ser partidistes, 
sinó fer molta política i molta política juvenil, que és un dels temes que ens preocu-
pa més als joves d’aquí, del Parlament, que quasi quasi no hi tenim representació de 
la nostra edat, no?

En aquest sentit, creiem que una direcció tècnica ens podria dotar de recursos, 
també, per poder fer política pròpia a través de l’estudiantat. Entre moltes altres co-
ses, doncs, per exemple, poder fer els nostres informes per després poder contrares-
tar les universitats, i fins i tot contribuir a la transparència, que a vegades reclamem 
que no tenen les mateixes universitats.

Altres temes podrien ser les pràctiques universitàries. Bé, crec que ja s’ha discu-
tit, en aquesta cambra, respecte a les pràctiques universitàries. Nosaltres simplement 
el que estem exigint és que no s’abusi de les pràctiques i que, a més a més, com a 
mínim, puguin cotitzar a la seguretat social.
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És a dir, és molt frustrant per a molts de nosaltres veure com no tenim les ma-
teixes condicions que moltes altres treballadores. Sí que creiem que ha d’existir una 
diferenciació entre les pràctiques curriculars i les pràctiques extracurriculars. Les 
pràctiques curriculars han d’anar lligades sempre al nostre sector de coneixement, 
però el que això no implica és que jo, després, si hi ha una convocatòria d’aturada 
acadèmica o una convocatòria de vaga..., doncs com a mínim que pugui tenir el dret, 
aquell dia, de no anar a treballar. O, per exemple, tenir dret a fer vacances els dies 
festius, cosa que no està passant ara mateix en moltíssimes pràctiques extracurricu-
lars, que els dies festius fan anar a treballar els becaris, i, a més a més, en moltes 
ocasions s’arriben a no remunerar. Per tant, creiem que ja seria prou hora de poder 
entrar a regular en aquest sentit.

En el tema de docència, el que ens preocupa moltíssim –i creiem que això va 
molt lligat a l’equitat– és el tema de l’estudiant a temps complet i l’estudiant a temps 
parcial. Actualment només hi ha un 48 per cent de l’estudiantat català, segons la Via 
Universitària, que sigui un estudiant a temps complet. Què vol dir «ser un estudiant 
a temps complet»? Doncs, segons el pla Bolonya, nosaltres estaríem quaranta hores, 
diguéssim, estudiant a la setmana, per entendre’ns, que seria l’equivalència a una 
jornada laboral. Això no existeix. Moltíssims de nosaltres... No em vull avançar en 
el tema del debat de preus..., viure i estudiar implica que hem de treballar. Ara ma-
teix ja no només és pagar la matrícula, sinó pagar-te el pis de Barcelona, pagar-te el 
pis de Girona, emplenar la nevera del teu pis, anar a una residència universitària...

Després hi entrarem, perquè és quelcom que m’agradaria que algun dia poguéssim 
debatre entre totes: ens hem plantejat mai tenir un model de residències università-
ries? Jo crec que no. Hem estudiat mai el fenomen de l’studentification –és a dir, com 
els estudiants expulsen les famílies dels barris on hi ha les universitats? Crec que tam-
poc ho hem parlat mai. Crec que són debats que hauríem d’anar encetant i que potser 
estan afectant la bombolla del lloguer. I, en aquest sentit, doncs, crec que hauríem de 
tenir una major perspectiva.

Centrant-nos en l’estudiant a temps complet i a temps parcial..., ara mateix no 
tenim un reconeixement de l’estudiant a temps parcial. Això implica que l’estudiant 
que treballa s’ha de buscar la vida. S’ha equiparat el pla Bolonya a una assistència 
presencial, i això implica que, si tu no pots assistir a la universitat, molt difícilment 
podràs tenir una avaluació superada. Per tant, hem de reforçar les vies lentes.

A més a més, nosaltres creiem... Per exemple, la UOC, que és una de les que re-
força les vies lentes, és de les universitats on, si mirem la composició social de l’es-
tudiant, és més equitativa. Si no, el que estem forçant és que només les rendes altes i 
mitjanes, diguéssim, siguin les que es poden dedicar a la universitat presencial, a la 
universitat física, diguéssim, i superar-la amb èxit en els anys que toca.

Hem de poder reforçar també..., i donar eines a tots aquells estudiants que ara 
mateix estan treballant, i fins i tot fer una renovació pedagògica, en el sentit d’intro-
duir més eines tecnològiques, com podrien ser..., que no impliquen directament un 
progrés, eh?, les eines tecnològiques, però sí que és veritat, doncs, que, per exemple, 
les classes magistrals també es podrien fer via YouTube, no?, per entendre’ns, o al-
guna plataforma open source, i, després, poder dedicar els recursos de les hores dels 
professors a fer seminaris, a fer una orientació a l’estudiant, que és justament el que 
reclama el pla Bolonya.

Preu, taxes i beques. Bé, aquí no m’hi vull centrar gaire, perquè crec que és un 
debat que està tan passat... Jo crec que tothom hi està d’acord, aquí. És a dir, hi ha un 
consens a la comunitat universitària. Els únics que no fan la feina són el Parlament o 
el Govern –bé, en aquest cas, seria el Govern. És a dir, tota la comunitat università-
ria està dient que s’han d’abaixar els preus universitaris. Com és que ha de venir un 
moviment estudiantil a promoure una iniciativa legislativa popular perquè vostès fa-
cin la seva feina? Jo no ho puc entendre. Hi ha un consens de la comunitat universi-
tària. No es tracta de retre comptes? Per què no escolten la comunitat universitària? 
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Poden mirar la Declaració de Sant Daniel, de l’Associació Catalana d’Universitats 
Públiques. Allà veuran reflectides... Tothom està demanant que, com a mínim... Si 
ens hem d’equiparar a Europa, per què no ens hi equiparem en preus? Només estem 
demanant això. I en podríem donar molts molts arguments, perquè va molt més en-
llà de com s’ha de finançar la universitat.

Això és una aposta, és una aposta que fem. Nosaltres volem que els nostres estu-
diants puguin tenir totes les eines per estudiar fins allà on ells desitgin o no? És una 
aposta política que hem de fer nosaltres i que ens hem de replantejar.

En el tema de la mobilitat..., podríem reclamar cada vegada la T-Mobilitat, no? 
Sabem que això, doncs (l’orador riu)... Tot el que és consorci publicoprivat sempre 
es retarda una mica més; no sabem per què, però sempre es van renovant contrac-
tes, no? Ara sembla que hi ha un ajornament. Bé, nosaltres el que demanaríem, en 
aquesta T-Mobilitat, és que com a mínim hi hagués una bonificació per als joves, 
perquè no es tractés a tothom de la mateixa forma.

És a dir, si pretenen que siguem estudiants a temps complet..., no tenim una renda 
pròpia; per tant, hauríem de tenir bonificacions en aquest sentit. I en transport, doncs, 
encara més. Si estem en un model d’universitats on ens creiem que les universitats 
cada vegada s’han d’especialitzar una mica més..., jo, com a persona de Verges, del 
Baix Empordà, haig de tenir els mecanismes, si vull estudiar química, de poder anar 
a la Rovira i Virgili, perquè hi ha les petroquímiques, allà. I m’haig de poder pagar 
el desplaçament, m’han de poder ajudar a pagar el desplaçament, i, com a mínim, 
estudiar allà on vulgui.

En el tema d’habitatge, no m’hi vull estendre. Simplement, fer-los una reflexió: 
estudiïn les residències universitàries. A Sants, al costat de Sants, en tenen una de 
nova. Busquin quins són els preus de les residències universitàries, busquin quina 
és la composició de les residències universitàries i busquin si actuen d’allotjaments 
turístics o no actuen d’allotjaments turístics. Com pot ser –com pot ser– que un viat-
ger que va a fer turisme a Girona es pugui allotjar en una residència de la Universitat 
de Girona i no es reservin places, per exemple, per als estudiants de rendes baixes 
oferint-los un finançament? O encara els diria més, un dels propòsits que fan al nord 
d’Europa i al centre d’Europa: als estudiants de renda baixa que no es poden pagar 
l’habitatge, els deixen anar a la residència si ofereixen deu o quinze hores de servei 
cada setmana. I amb això, a sobre, s’estalvien, doncs, les nòmines que costen les 
mateixes residències.

Jo només els vull preguntar: hi ha model de residències universitàries? Sabem 
l’impacte que estan generant les quatre universitats més potents que són a Catalunya, 
i són a Barcelona, amb els preus de lloguer? Vostès no pensen que, en una socie-
tat mediterrània, on només el 12 per cent del nostre finançament a la universitat és 
finançament públic, ja sigui via beca, ja sigui via matrícula...? En una societat me-
diterrània com la nostra, vostès no creuen que els nostres pares no pagaran molt 
perquè puguem anar a estudiar, quan la majoria dels nostres pares no van tenir 
l’oportunitat d’anar a la universitat, amb la crítica associada que això genera en els 
cicles superiors?

Vostès no creuen que, si som quatre estudiants, podrem superar els ingressos 
que una família que vulgui treballar a Barcelona? No creuen que això està generant 
un impacte, justament, d’expulsió de molts veïns i veïnes, per exemple, a Girona, en 
el barri de Montilivi? S’ha estudiat, aquest impacte? Estem molt centrats en el preu 
del lloguer. Per què no estudiem com hi estan afectant les residències universitàries? 
Per què no pensem, per exemple, que una comunitat de quinze mil estudiants com 
la UdG només té tres-centes places en una residència universitària?

I quina és la composició de la residència universitària? Perquè a Europa hi ha la 
renda baixa i els estudiants internacionals. Qui hi tenim, nosaltres? Quina és la com-
posició de les nostres residències universitàries? I, en aquest sentit, doncs, m’agradaria 
que hi poguessin reflexionar, perquè és una de les coses que crec que han de treballar.
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Sobretot, Llei d’universitats catalanes, és el que reclamem, i, sobretot, atenció a 
tot el que representa viure i estudiar. Al final, si l’únic que volen és promocionar que 
les rendes altes puguin arribar a tenir millors etapes d’educació i les puguin anar su-
perant totes –com, per exemple, oferir un preu per crèdit diferent del grau, un preu 
diferent al màster–..., si vostès creuen que és la millor solució i defensen això com 
un ascensor social, no sé, al final, on anirem a parar. Mirin quina és la composició 
actual de la universitat: actualment hi estan molt sobrerepresentades la renda alta  
i la renda mitjana, i molt infrarepresentada la renda baixa.

I, en aquest sentit, doncs, ens agradaria que ens oferíssiu possibilitats, i, com 
a mínim..., consciència de que això està passant actualment. Ja no em ficaré amb 
l’infra finançament, perquè crec que tots els rectors ja han vingut a parlar-los-en, no? 
Però, ja que tenim l’oportunitat de parlar d’estudiants, com a mínim volem parlar de 
temes estudiantils que ens estan afectant. Fixin-se en el poc que pensen en nosaltres, 
a vegades, que el nostre règim sancionador és del 1954.

Moltes gràcies per escoltar-me. I estaré atent a qualsevol pregunta que em facin.

El president

Moltes gràcies, senyor Parals, per les seves reflexions i estirades d’orella (el 
president riu). S’ha ajustat perfectament al temps. Per tant, ho portava molt prepa-
rat. Moltes gràcies. I ara donarem la paraula als grups parlamentaris, començant pel 
grup parlamentari proposant. Té la paraula la senyora Gemma Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Bé, de fet, si m’ho permeten, començo amb una prèvia, per-
què abans la diputada Romero ens ho recordava, però crec que fora bo que el com-
pareixent fos conscient que fa un any que aquest grup parlamentari va demanar la 
compareixença a una institució com el Ceucat, que, per tant, representa tot el col-
lectiu universitari i que passen per diverses eleccions. De fet, la persona que s’asseu 
avui amb nosaltres entenc que ha estat escollida a la seva facultat, ha estat escollida 
a la Universitat de Girona, en el seu cas, i també en el ple del Ceucat. Per tant, passa 
per unes votacions democràtiques i s’ha esperat un any per poder venir.

I, en canvi, un col·lectiu com S’Ha Acabat!, amb tot el respecte que em pot merèi-
xer, però que no l’ha escollit ningú, va trigar, doncs, exactament menys d’un mes, i 
el va proposar Ciudadanos. Llavors, és bo que tinguem com a premissa poder com-
plir, també, amb aquest ordre. Sobretot, per la representativitat, per la legitimitat 
que representa i perquè, si no..., que no donem a entendre –que estic segura que no 
és la intenció– que qui ve a fer xou té prioritat sobre qui ve a discutir sobre el model 
universitari, com vostè ha fet.

Amb el que posava damunt la taula, i pel coneixement previ que tinc del Ceucat, 
perquè vaig tenir la sort de formar-ne part..., posar de manifest dos o tres coses. La 
primera, aquesta figura de coordinació, que en aquest cas avui ens explicava i que 
ha estat exercint l’últim temps, perquè és important i ho ha explicat, va començar 
a l’entorn de Bolonya, però sobretot per potenciar la coordinació entre els consells 
d’estudiants de les diferents universitats i que, en aquest sentit, no tornéssim a pren-
dre allò que els anteriors ja havien fet, sinó que es pogués potenciar molt més el que 
cada universitat feia i treballar en xarxa. I crec que això ha estat clau, i sobretot per 
aquesta capacitat de generar discurs que avui ens ha demostrat, perquè veníem de 
moments en què hi havia grups estudiantils molt centrats en la rebaixa dels preus, 
que està molt bé i s’ha de fer, però cal que sobretot es creï discurs. Que es faci for-
mació, que es parli de l’estudiant a temps parcial o que es facin jornades, doncs, 
també eleva aquesta capacitat de poder generar discurs.

Jo li preguntaré per la part de finançament propi dels tècnics que ha comentat. 
Creu que el fet de que el finançament i els tècnics vagin lligats a la Secretaria d’Uni-
versitats garanteix la seva independència o creu que s’hauria de fer diferent? Quin és 
el rol que el Ceucat juga amb la ILP que ha comentat, de passada? I, en aquest sentit, 
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parlava de la infrarepresentació de la classe baixa. Per tant, entenc que defensa que 
baixin les taxes un 30 per cent.

Preguntar-li, també, per les beques salari que proposa el Govern, i que, per tant, 
no només cobririen aquesta part dels preus públics de què vostè parlava, sinó tam-
bé tot el que suposa estudiar a la universitat, que entenc que és dormir fora de casa, 
menjar fora..., tot el que vostè també relacionava.

Quin és el seu paper en el marc del Pacte nacional per a la societat del coneixe-
ment? Aquest és un altre dels grans avenços que va fer la Secretaria d’Universitats 
en aquell moment, que és incorporar els estudiants en la presa de decisions del sis-
tema universitari. I, per tant, quin paper hi juguen?

I, finalment, sobre l’estudiant a temps parcial, què creu? I respectant sempre 
–sempre– l’autonomia universitària... Hi ha una part de l’estirada d’orelles que deia 
el president que correspon al Govern i que així els la traslladarem. Estan treballant 
amb les eines que tenen, i segur que si les diputades i diputats fem la nostra feina, 
que és aprovar uns pressupostos per dotar-los d’aquesta eina perquè puguin fer l’ac-
ció de govern, podrem millorar. Però, en tot cas, quina creu vostè que és una possi-
ble solució? Perquè, efectivament, des de l’aplicació del pla Bolonya els estudiants a 
temps parcial han quedat prou emmascarats, i es fa més difícil que abans –no sé si 
és impossible–..., hi ha molta gent que ho compagina, per sort, amb treballar, pel que 
suposa, però és veritat que hi ha aquesta dificultat, que potser abans no era tanta.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. I ara, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té 
la paraula el senyor Martí Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Moltes gràcies, president. Diputats, diputades, primer de tot, i lamento no diri-
gir-me primer a tu, però..., a vostè –perdó–..., vaja, desconeixia la influència que ar-
ribem a poder tenir nosaltres, el Grup de Ciutadans, per portar compareixents abans 
que altres, no? Jo pensava que això ho decidia la Mesa i que això està en altres mans, 
però bé, ara descobreixo que tenim una capacitat d’influència brutal, eh?, i podem 
fer coses d’aquestes. Fantàstic, me n’alegro molt.

Senyor Parals, ara vaig per vostè. (Rialles.) No és una amenaça, eh?, és simple-
ment que ara el focus el dirigeixo a vostè. Miri, la seva intervenció ha estat diferen-
ciada en dues parts. La segona part, la que explica, bé, les principals demandes que 
pot tenir el col·lectiu que vostè representa i que entenc que representa la gran ma-
joria d’estudiants..., no tots els estudiants, eh?, però la gran majoria, doncs, bé..., és 
un lloc on podem parlar, podem segurament tenir moltes coses que podem discutir 
i segurament treure endavant sense cap mena de problema.

El problema de la seva intervenció, al meu parer, ha sigut la primera, no? Que, 
perdoni que li digui, però tenia un cert regust ranci, i llavors, doncs... Bé, com que 
vostè ho ha portat a col·lació, no tinc un altre remei que posar-la davant de tothom, 
no? I és que les expressions d’antifeixisme i totes aquestes coses em semblen una 
miqueta extemporànies. Sobretot referir-se a vostès com autodenominats grups an-
tifeixistes i tota aquesta simbologia, no?, que en certa manera, doncs, crec que està 
fora de lloc completament.

És més, li diria que aquests grups autodenominats antifeixistes que operen a la 
universitat són els principals responsables de que grups absolutament legals, nor-
mals, que poden coexistir, siguin perseguits, siguin vilipendiats, siguin..., vaja, com 
S’Ha Acabat!, eh?, fins i tot amb violència física i verbal, com han sigut, no? Llavors, 
a mi els termes aquests de feixisme i antifeixisme..., tenen uns termes nebulosos, per-
què no saps a qui dirigir-los directament, no?

Llavors, aquesta primera intervenció és la que causa més urticària, eh? En certa 
manera, em causa més problemes per acceptar-la, no? Si estiguéssim parlant de la se-
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gona part, doncs, segurament tindríem moltes més coses a dir, però suposo que és, al 
final, el que a vostès els interessa, no? Tota la parafernàlia ideològica, clarament es-
biaixada cap a una determinada facció, i que, bé, evidentment, distorsiona completa-
ment les absolutament legals i conseqüents reivindicacions que poguessin vostès tenir.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pachamé. I ara, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, bona tarda, senyor Parals, i benvingut a aquesta comissió. 
És veritat que ens hagués agradat que vingués abans, perquè un any és molt, no?, 
i, per tant, doncs... És veritat que segurament no han canviat tant, les coses, en un 
any. En podíem haver millorat algunes, però no n’hem tingut capacitat, no sé si el 
Parlament, el Govern... Però, en tot cas, les coses haurien d’anar avançant i és veritat 
que no ho han fet.

Ha estat interessant, la seva compareixença, perquè és cert, no?, hi ha uns 
clásicos repetidos, diguéssim, que van apareixent i que n’hem parlat molt i a bas-
tament, com és el tema dels preus públics i les taxes, que afecten moltíssim els es-
tudiants, perquè és la igualtat d’accés, és l’equitat del sistema, però... Bé, podríem 
parlar-ne moltes hores i segurament no ho acabaríem..., hi estaríem d’acord nosal-
tres, però no arreglaríem res, perquè és cert que s’han aprovat en aquest Parlament 
mocions perquè s’abaixin un 30 per cent les taxes, el Govern hauria de complir-les, 
no les compleix... I, bé, estem a l’espera de si en els nous pressupostos hi ha una 
proposta perquè aquestes es rebaixin. No tenim massa esperança en això, però, bé, 
en tot cas, ho esperarem. Però és veritat que és un element que afecta, i afecta molt, 
doncs, els estudiants, no?

I m’ha agradat molt aquesta reflexió sobre el tema de l’estudiant a temps parcial, 
no? Perquè és veritat que, evidentment, si un no pot estudiar perquè els crèdits han 
augmentat molt de preu, el que fa és agafar uns quants crèdits. I, per tant, amb la 
resta del temps, treballa per pagar-se’ls. És a dir, aquest ideal d’estudiant que entra 
a les nou del matí i surt a les sis de la tarda, només estudia, arriba a casa, passa els 
apunts en net..., tot això ha passat a la història, em sembla que ni en la meva època... 
Clar, aquí la majoria estudien i treballen com poden, agafen menys crèdits, si no s’ho 
poden permetre, i així anem. I és veritat que l’augment de preus ha provocat clara-
ment això. Bé, està aprovat. Ara hi haurà una ILP que quan arribi la tramitarem,  
i esperem, doncs, que per una via o per l’altra finalment el Govern rebaixi taxes.

Rebaixi taxes i augmenti el finançament de les universitats, perquè aquest és l’al-
tre tema que afecta, també, clarament els estudiants. Jo li volia preguntar: amb rela-
ció al finançament de les universitats, que ha baixat molt, vostès realment perceben 
aquesta reducció del finançament en inversions, en el docent, no diré tant en l’inves-
tigador, però sí en la qualitat del docent, en les dificultats dels docents per desenvo-
lupar la seva tasca? O sigui, si realment perceben clarament, vostès, que estan dia a 
dia a la universitat, aquesta falta de finançament de què tant es queixen els rectors. 
I avui, justament, el rector de la Universitat de Barcelona, en un article en un diari 
en tornava a parlar, i deia que, si no augmenten el finançament, doncs, tindran un 
greu problema, i potser les universitats hauran de prendre alguna decisió.

També m’ha semblat molt interessant..., i és un debat que vostès ja estaven portant 
fa mesos, sobre les dificultats que té l’estudiant a l’hora de traslladar-se des de la seva 
ciutat d’origen a la seva ciutat d’estudi. Perquè és veritat que si volem –jo hi crec, en 
aquest model d’especialització de les universitats–..., doncs, potser haig d’anar a l’al-
tra punta del territori, no? I és veritat que no estem preparats, ni des del punt de vista 
de mobilitat ni tampoc des de l’habitatge. I té vostè raó, les residències són molt ca-
res, i, per tant, és molt difícil pagar-se-les. Però no només les residències, també els 
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pisos, no? Al final, si acabes a Girona, compartint un pis, entre la teva manutenció, 
etcètera, te’n vas a set-cents o vuit-cents euros, vull dir que tampoc és res que sigui 
tan fàcil d’accedir-hi, no?

I és veritat, en aquest sentit, que vam fer –vostè ho deu recordar– una moció 
que es va aprovar en el Parlament fa uns mesos en la que demanàvem realment po-
lítiques en aquest sentit al Govern. Perquè és veritat que es critica les universitats 
perquè fan residències, però és que tampoc la competència de les residències d’es-
tudiants és de la universitat. I aquí el Govern hauria de tenir algun programa d’ajut 
a la universitat, perquè encara que les construeixin ells, doncs, no tinguin preus tan 
cars i siguin una mica més accessibles.

L’última que s’ha inaugurat..., mil euros, és car. Després, si ho compares amb la 
resta, dius: «Bé, més o menys, entre vuit-cents i mil...» Bé, ja, però és que vuit-cents 
també és car. I, per tant, aquí el Govern hauria de prendre també alguna mesura. 
Sobretot perquè és un problema d’atraure talent, i, bé... I el talent..., quin talent atra-
iem, també? El talent que s’ho pot pagar. I generem aquesta societat de dues veloci-
tats, entre el que es pot pagar una cosa i el que no, el que pot viatjar i el que no... Bé, 
em sembla que aquest és un tema que vostès hi han posat la banya, per dir-ho així, 
col·loquialment, i és veritat que el Govern hi hauria de prendre alguna mesura, no?

També m’ha interessat tot el tema de l’autonomia..., la seva pròpia autonomia, 
com a consell de l’estudiantat. Jo, que vaig ser membre bastants anys del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya, haig de dir que és una fórmula que funciona 
bé. Perquè és una organització amb personalitat jurídica pròpia, que té els seus tre-
balladors, la seva idiosincràsia, i funciona bé, és independent del Govern..., però era 
capaç de plantejar polítiques de joventut al Govern, no? I crec que és veritat que és 
una fórmula que potser també s’hauria d’explorar aquí, no? I crec que estaria bé –no 
sé de quina manera, però– que obríssim algun tipus de treball comú –no sé si amb 
el Parlament o amb el Govern– perquè poguéssim avançar. Perquè és veritat que que 
siguin una subcomissió de la comissió de rectors..., és que realment tot plegat és una 
mica estrany, no?

Llavors, aquí sí que es dona la sensació de poca independència, malgrat que ho 
sou, d’independents, perquè feu molts plantejaments, feu molta proposta al Govern, 
al que no tot el dia li dieu que fa les coses bé, no? Però, tot i així, jo crec que aquí 
hauríem de... No sé com, eh?, no sé si tenen alguna idea de com podríem treballar 
això per veure si avancem en aquesta línia de la seva autonomia i potser una natu-
ralesa jurídica diferenciada, clarament diferenciada del Govern.

Llavors, hi ha moltes coses en les que podríem incidir, però, bé, aquestes tres 
m’han semblat interessants.

En el tema d’habitatge ha fet ja alguna proposta, i me l’he apuntada, però no sé 
si amb el Govern han tractat alguna proposta, més enllà d’això que ens ha dit a nos-
altres, eh? Que està bé, això de dir: «Escolti, facin un programa clarament d’habi-
tatge o de construcció de residències...» Bé, no sé si..., com està aquest àmbit en el 
Govern, o si s’hi està treballant o no.

Perquè jo el que sí que crec és que en altres àmbits al Parlament se’ns pot renyar, 
eh?, evidentment, però en l’àmbit de la universitat realment el Parlament ha fet co-
ses: hem aprovat mocions, propostes de resolució, ha vingut a comparèixer tothom. 
I realment el que no ha fet la feina és el Govern. Perquè no la vol fer, perquè no com-
parteix el que diu el Parlament o pel que sigui, però el cas és que en aquest sentit 
no avancem. I crec que sí, que el Parlament ha incidit molt en la política università-
ria, i el Govern és qui, doncs, ha mirat cap a un altre costat, com a mínim fins ara. 
Esperem que això canviï, però tampoc tenim massa esperances.

En tot cas, moltes gràcies per les seves reflexions, que han estat diverses i que 
ens obren una mica el zoom, també, quan parlem d’universitats, i no ens centrem 
sempre en les grans problemàtiques que tenen.

«Merci».
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El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies per la intervenció. Crec que podrem prendre bona nota d’algunes 
de les coses que has dit. Jo aniré acompanyant les reflexions que has dit amb una sè-
rie de preguntes, especialment dels esdeveniments que estan passant els últims dies 
al voltant de la universitat, per veure quin posicionament teniu al respecte.

Però abans volia fer un parell de consideracions. Les residències universitàries i 
l’absència de model universitari: jo crec que aquí tens tota la raó, i crec que les ciu-
tats, especialment les ciutats mitjanes universitàries, hi estan reflexionant molt poc, 
però també Barcelona. Jo recordo, fa deu anys, quan era estudiant universitari, que 
era una cosa habitual trobar llogaters a Barcelona que preferien llogar un pis a es-
tudiants universitaris que a famílies, perquè sabien que en podien treure més rèdit. 
Això, que fa deu anys podia ser anecdòtic, exceptuant algunes zones properes a les 
facultats, on ja no era tan anecdòtic, en el context actual ja ho deixa de ser.

I les residències han de tenir la capacitat, també, de tenir preus per sota del mer-
cat, per una qüestió fonamental, que és que han de tensionar el preu de mercat a la 
baixa per compensar l’impacte mateix de les universitats públiques sobre el mercat 
de lloguer, perquè el tenen. Perquè una institució que és capaç de portar any rere any 
milers d’estudiants d’arreu del país té un impacte en el preu del lloguer i en la de-
manda de lloguer. I, per tant, no només han de ser garantia per a aquells estudiants 
que no poden accedir a un lloguer pagat, i que, per tant, s’haurà de sufragar públi-
cament, sinó que han de tindre un preu inferior al preu del mercat per tensionar-lo a 
la baixa i per no deixar que incrementi per culpa del seu impacte.

A mi, sobre la feina que s’ha fet al Parlament... És veritat que sempre és una fei-
na limitada. Jo crec que la feina, al final, de presentar mocions, és una mica frustrant, 
quan..., ja no pel fet de que un escriu una moció, se la pensa, i després un dia te la tom-
ben, sinó pel fet de que te l’aproven i l’efecte és el mateix que si te la tombessin, perquè 
després no té desplegament. Però sí que hi ha coses que s’han demanat a les mocions 
que a mi m’agrada anar recordant, perquè tampoc apareixen i no tenen un cost eco-
nòmic.

I el principal que em ve al cap és un informe que vam demanar..., ara al novem-
bre farà pràcticament un any, sobre l’impacte del sistema de beques en l’accés a la 
universitat, en la distribució socioeconòmica de la universitat i en la cobertura de 
les necessitats dels estudiants arreu del territori de Catalunya, és a dir, sobre les 
necessitats de mobilitat, de lloguer, etcètera, que tenen. Vam demanar que arribés 
al Parlament perquè el poguéssim discutir abans que s’iniciés el curs, i, o bé estan 
esperant a que iniciï l’últim grau del curs l’1 d’octubre, o em temo que no arribarà 
aquest curs. I trobo que poder discutir seriosament, amb dades i amb objectivitat, 
sobre el sistema de beques i sobre el sistema de preus i de taxes públiques és, com 
a mínim, allò que aquest Parlament hauria de poder fer, i no ho està podent fer. I jo 
això ho recordo sempre, també perquè va ser una de les primeres mocions que vaig 
redactar, i, per tant, la recordo molt, però perquè ja fa pràcticament un any que ho 
vam demanar, i em sembla que ho hem demanat dos cops més.

Hi ha dos notícies de les últimes setmanes –i amb això ja acabo– de les que 
m’agradaria saber la vostra opinió. La primera ha generat força enrenou: la cà-
tedra Repsol en transició ecològica, que se suma pràcticament a una seixantena 
de càtedres patrocinades per empreses privades pròpies de la universitat pública. 
M’agradaria saber si el Ceucat, com a tal, hi té posició. Nosaltres tenim la nostra. 
Considerem que és força... O sigui, més enllà de tot el que ha suposat la descapita-
lització per part de l’Administració pública de la universitat i del que està suposant 
això, també, amb l’entrada de capitals privats, més enllà de les necessitats que tin-
guin les universitats per fer això, crec que cal fer una reflexió sobre quin preu paga-
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rem, com a societat, a l’hora d’externalitzar la direcció i les prioritats d’investigació 
en aquest país a empreses privades. Jo crec que aquesta reflexió l’hauríem de fer.

I, després, la declaració que feia el doctor Joan Elias, el catedràtic de la Universitat 
de Barcelona, que es plantejava una aturada universitària, enguany, perquè deia que 
la situació financera i econòmica de la universitat ja era insostenible, i que per les 
campanes que sentia –que ja és curiós, perquè jo no tenia aquestes dades– seguiria 
sent insostenible encara que s’aprovessin els pressupostos. M’agradaria saber, tam-
bé, la vostra opinió.

Res més. I agrair-te molt la compareixença.

El vicepresident

Moltes gràcies. Ara té la paraula el senyor Vidal Aragonés.

Vidal Aragonés Chicharro

Gràcies, vicepresident. Nosaltres, en primer lloc volem agrair, en tot cas, la com-
pareixença d’un representant del Ceucat. Agrairem si algun dia compareixen els 
representants del Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans, com a organització 
més representativa. I fins i tot volem recordar que quan va estar aquí aquesta orga-
nització ultraespanyolista, que crec que es diu S’Ha Acabat!, nosaltres els vam dir 
que tornessin. Els ho vam dir dues vegades, en la intervenció que vam fer: «Tornin 
quan vulguin.» I, per tant, sempre seran benvingudes qui representen institucional-
ment els estudiants, qui representa les organitzacions estudiantils, i qui potser no els 
 representa, però es volen atorgar representació. I, per tant, nosaltres no hi tenim cap 
problema. Al contrari: absolutament agraïts que vinguin, en tot cas, estudiants i re-
presentants d’estudiants, a comparèixer en aquest Parlament.

Volíem també agrair-li el seu coneixement de la història del moviment estudian-
til. Perquè quan vostè està fent referència a una tradició antifeixista el que està re-
cordant és com es va construir el moviment estudiantil d’aquest país. I es construeix 
i s’inicia, essencialment, amb tradició antifeixista. El Sindicat Democràtic d’Estudi-
ants, evidentment, no es pot separar de la tradició antifeixista. I fins i tot alguna cosa 
que és molt simbòlica i molt exclusiva, però que passa a dia d’avui, encara, en una 
facultat de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és que el rectorat i el deganat 
accepten un element de representació assembleària, perquè té els seus orígens en el 
moviment estudiantil antifeixista, i es va incorporar fins i tot als seus estatuts de la 
facultat. Una cosa molt excepcional en l’exercici de representació dels estudiants, no 
únicament al Principat o els Països Catalans, sinó al conjunt dels estats i de les na-
cions del nostre entorn.

Això sí: malauradament, de les tradicions antifeixistes se n’han mantingut po-
ques a nivell de representació institucional, però sí que trobem la institucionalitat 
–i començo a repassar la seva intervenció– en algunes qüestions que no hi haurien 
de ser. És un autèntic escàndol no que tinguem únicament un règim sancionador de  
l’any 1954, del prefranquisme, sinó que es convalidi per part dels jutjats quan es 
qüestiona, fins i tot, la seva legalitat. Per tant, no únicament necessitem el seu canvi 
–per descomptat–, sinó que també el que hem de denunciar és que hi hagi tribunals 
que estiguin convalidant que, encara que això sigui preconstitucional, no és il·legal 
en la seva execució des de l’actualitat.

Em semblava molt interessant la reflexió que vostè feia sobre la necessitat de 
regular allò que podria ser un dret d’inassistència col·lectiva o processos de reivin-
dicació. El dret de vaga té la seva regulació, però fa únicament i exclusivament re-
ferència als treballadors i les treballadores, i, per tant, necessitem donar forma al 
que ja és una pràctica. Simplement, reconèixer el que ja és una pràctica; sempre, a 
més, en exercici de representació democràtica i sempre en exercici de participació, 
que puguin ser els i les estudiants qui determinen quan, per motius que guardin re-
lació amb alguna reivindicació, decideixen suspendre la seva assistència de manera 
col·lectiva.
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Feia referència vostè, en algun moment, a penes i judicis, penes i judicis deri-
vats d’accions universitàries, i no sabem si vostè estava fent referència als «Som 27 
i més» de la Universitat Autònoma o a altres col·lectius. I, per tant, estaria bé que 
en aquesta comissió tinguéssim clar que hi ha estudiants que, pel fet de reivindicar, 
acaben tenint judicis penals; que tinguéssim també clar quins són els denunciants o 
les persones denunciants, i que tinguéssim clar, evidentment, que hem d’anar a tro-
bar alternatives que no siguin mai la repressió penal, quan hi ha una reivindicació 
del moviment estudiantil.

Parlava de les pràctiques universitàries, i nosaltres coincidim en aquesta necessi-
tat d’aquelles que realment són pràctiques universitàries, d’incorporar-hi cotització 
a la seguretat social, però també volem denunciar –i més els darrers mesos– una 
realitat que hem pogut conèixer en tota la seva magnitud, que és com s’està trans-
formant una part de la contractació universitària d’activitats absolutament estructu-
rals en falsos becaris o falses becàries. No estem parlant de becats o becades. Estem 
parlant d’aprofitar feina estructural de la universitat per donar-hi forma fraudulenta 
de beques.

Sobre les reflexions de preus, taxes i beques, agraïm sobretot, també, la seva refe-
rència amb una visió de classe. És a dir, que aquells i aquelles que tenen un origen en 
la classe treballadora, les classes populars, tenen més dificultats per accedir a la uni-
versitat. I també en la qüestió de les residències universitàries, on nosaltres pensem 
que hem de veure dues realitats a combatre. Primer, el que és el frau: que tinguem a 
Sants algú que té una llicència administrativa o un títol administratiu per funcionar 
com a residència universitària, i, quan passa un turista, el que li diu, per acreditar-ho, 
sigui: «Has de portar el teu carnet d’estudiant, i amb això n’hi ha prou»..., evident-
ment, és un frau. No serveix, que algú acrediti que és estudiant a l’altra punta del 
món, perquè pugui romandre en una residència universitària.

Però després hem de denunciar una altra cosa: més enllà de la poca i baixa oferta 
pública que hi ha de residències universitàries, el que ha de ser això és un servei pú-
blic, no anar a competir amb preus per inflar el mercat immobiliari. És el que tenim 
a dia d’avui: bona part de les poques residències universitàries que hi ha, amb uns 
preus que són absolutament exclusius i que, evidentment, entren en aquestes lògi-
ques de mercat i d’inflar encara més la bombolla universitària.

I dues o tres qüestions, per acabar. La primera, una certa valoració sobre la man-
ca d’aplicació de l’EPIF amb relació als doctorands, no pel que fa a la Universitat 
Autònoma, que diríem que és l’única que ho ha començat a aplicar, però sí pel que 
fa a la resta d’universitats. Legislació vigent que no s’aplica: algú ens haurà de donar 
una explicació del perquè d’això.

Després, una de més general: com valoren vostès, després d’uns anys, la signi-
ficació del pla Bolonya? Ha fet referència a dues o tres qüestions. De fet, quan està 
parlant de l’estudiant a temps parcial o a temps complet, d’alguna manera està fent 
referència al que ha significat l’execució del pla Bolonya, però..., que pogués anar 
més enllà.

I una darrera, recuperant també –ja veuran per què– la lògica antifeixista que 
vostè anunciava, del moviment estudiantil. Mirin, fa vint anys alguns estudiàvem, i 
quan ens arribava que als Estats Units hi havia una universitat que, si la finançava la 
Pepsi, expulsaven un estudiant per portar una samarreta amb propaganda de Coca-
Cola... Ens sembla una cosa molt llunyana, impossible que passés en una lògica eu-
ropea. Però aquesta setmana el que hem descobert és que Repsol –i hi feia referència 
abans una altra intervenció–, que està condemnat penalment per atacs al territori a 
diferents punts del món, doncs, té una càtedra, i una càtedra sobre transició ecològi-
ca. Repsol. Una càtedra sobre la transició ecològica.

Però hem descobert, també, que a la Universitat de Barcelona hi ha un projec-
te, de la Fundació Banco Santander, que presenta a Pilar Primo de Rivera com una 
pionera; no com una feixista, no com una responsable de la violència del règim fei-
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xista i franquista, sinó com una pionera. I això, de la mà d’una universitat pública. 
I, per tant, ens agradaria també que vostès poguessin valorar a quins nivells estem 
arribant en allò que s’ha volgut vendre històricament com la col·laboració publico-
privada. Que alguns, evidentment, sempre denunciarem que han de sortir de les 
nostres universitats, aquelles empreses que acaben fent això, que no guarda res..., no 
únicament amb la docència, sinó amb la investigació, amb el mínim rigor des d’un 
caràcter científic o des d’un caràcter històric.

El president

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

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Diputades, diputats... Senyor Parals, en primer lloc, dir que 
estem molt satisfets de la seva compareixença. Valorem el que significa i ha sig-
nificat el Ceucat com a instrument de vertebració de l’estudiantat, com a forma 
d’incidir en les polítiques públiques al respecte i sobre la universitat, i sobretot pel 
tarannà, que històricament... Jo crec que la primera presidenta, la diputada Gemma 
Espigares, o una de les primeres, que també va ser membre del Ceucat, devia im-
primir un caràcter que ha anat passant de generació en generació i que vostè ha 
assumit. Perquè crec que es pot ser radical i clar en la defensa d’una visió, d’unes 
necessitats, en la denúncia d’uns problemes, i, alhora, tenir aquesta capacitat d’in-
terlocució que sempre he pogut trobar en vostès quan ens hem reunit fora d’aquí, del 
Parlament. Per tant, jo crec que és molt important, i la presentació que ha fet avui, 
de la temàtica, expressa i dona a entendre aquest tarannà.

La segona qüestió sobre la que volia reflexionar és sobre la governança. 
Descobreixo ara que la diputada Alícia Romero i jo hem compartit pertinença al 
Consell Nacional de la Joventut: jo l’any 84 en vaig ser president durant un parell 
d’anys, en nom de l’escoltisme; ella, segurament, molt posterior... I crec que seria un 
bon model, a l’hora de dir: per què no trobem una fórmula que depengui del mateix 
Parlament, amb un finançament que garanteixi la independència? I amb una inten-
ció: que permeti la incidència del món estudiantil en les polítiques que es facin so-
bre universitat.

I, per posar-ne un cas –i és el que comentaré a continuació–, quan es va imple-
mentar el model Bolonya, jo era professor en una universitat, i em sembla que la 
lògica i la visió de l’estudiant universitari no hi van ser presents. I aquest intensifi-
car la presència, aquest..., per nosaltres, professors, incrementar la burocràcia i no 
sempre guanyar en eficiència no és una cosa que ens puguem permetre. Llavors, si 
aconseguim millorar la governança del Ceucat, si aconseguim que tingui aquesta 
veu independent, reforçada amb la possibilitat de tenir uns recursos i un personal, 
segurament aconseguirem que la incidència d’aquest sector en la presa de decisions 
universitàries es faci més evident, i, per tant, enriqueixi el conjunt.

Hi ha un altre tema que ha plantejat, que és aquest poder estudiar la carrera a 
temps parcial. Jo crec que això és fonamental, no només pensant en els estudiants, 
sinó en l’aposta pel talent que ha de fer Catalunya. No es tracta només de permetre 
que l’estudiant que treballa, o que no té més remei que treballar, doncs, ho pugui 
compaginar, sinó que la universitat ha de servir també per a la posada al dia de mol-
tes persones d’una certa edat, per oferir aquest coneixement i aquesta expertesa al 
conjunt de la societat. Si volem formar-nos al llarg de la vida, la universitat ha de 
ser l’instrument privilegiat. I crec que aquest és un debat que hauríem de fer pensant 
en el conjunt del país: com aconseguim que la universitat ocupi el paper central en 
aquesta estratègia de potenciar el talent de la nostra gent al servei del projecte per-
sonal de cadascú, de la seva realització, però també del bé comú.

Llavors, m’ha agradat molt, aquesta reflexió. Vostè la feia pensant estrictament, 
segurament, en joves estudiants, però jo crec que es pot extrapolar al conjunt de la 
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societat, i hem d’aconseguir que les persones puguin compaginar, ja sigui per la via 
semipresencial o ja sigui per la via presencial, però en horaris diferents i a ritmes 
diferents, l’estada a la universitat. I no cal sempre culminar-ho amb un grau o amb 
un màster, sinó que pot haver-hi parts o packs d’aquesta formació que serveixin molt 
bé per a persones que necessiten una posada al dia, etcètera.

Aquest és un debat que hauríem de fer. Si vostès tenen un espai institucional on 
poder desenvolupar..., encarregar estudis i aixoplugar aquest tipus de reflexions, jo 
crec que el Parlament, doncs, pot ser el ressò de moltes d’aquestes coses. No per  
a exclusiva seva, sinó per compartir.

El tema de les pràctiques universitàries jo crec que també és un tema a pensar. 
Jo crec que les pràctiques universitàries de grau, o fins i tot de màster, han de buscar 
les millors empreses no tant pensant en la inserció, sinó en la qualitat de la mateixa 
formació. I tenen un tracte i un plantejament que han de ser diferents d’una pràctica 
posterior, on ja es comença la integració professional. I, per tant, haurien de tenir 
tractaments diferents. Perquè en un cas es tracta de completar aquesta funció més 
teòrica de la universitat, amb una experiència tutoritzada o mentoritzada, i amb un 
tipus d’estatut, i l’altre sí que ha de tenir un estatut més laboral. En cap cas es pot 
entendre com tenir mà d’obra barata o quasi gratuïta i crear una distorsió en el mer-
cat laboral.

També m’agradaria que comentéssim el tema de les aportacions que fan empre-
ses privades a la universitat pública. No pot servir per justificar un infrafinançament 
públic. És a dir, ha d’haver-hi el finançament que correspon, si la universitat és la 
gran aposta de futur, però això tampoc vol dir que el finançament privat, deguda-
ment filtrat... Vull dir, evidentment, no acceptarem empreses del món del tabac o 
de les begudes alcohòliques, perquè ja és una tradició consolidada, que aquest tipus 
d’empreses no poden ser partners de la universitat, però és que això es pot ampliar, 
claríssimament, a empreses que, en les seves pràctiques, doncs, són contràries a 
l’esperit de l’antifeixisme, de la llibertat, de la democràcia. I jo crec que és factible 
trobar un punt d’equilibri entre negar-nos a que intervinguin o obrir-los les portes i 
deixar que manipulin el que és la universitat pública, que té una finalitat, evident-
ment, diferent, no?

I, pel que fa al tema preus, taxes i beques, jo els vaig dir als rectors que havien 
aconseguit una cosa difícil, que és un consens sobre el tema. Quan hi ha un consens 
social sobre una qüestió, és més fàcil implementar polítiques. El problema són els 
ritmes amb què es fa i les disponibilitats econòmiques. I poques vegades es dona un 
consens tan ampli com aquest, a propòsit que els preus són excessius, que cal reduir 
l’aportació dels estudiants i les seves famílies, i que això no ha de ser en detriment 
del finançament de la universitat pública.

I que les mesures que implementem han d’afavorir la igualtat d’oportunitats i no 
ser inequitatives, perquè tractar per igual el que és diferent a vegades el que fa és ac-
centuar la diferència, no? Però el mèrit és haver creat un framework, un marc de refe-
rència, per guiar el que pot ser el futur. I crec que vostès, en part, més enllà de la ILP 
–perquè no sempre és una feina d’activisme, sinó de reflexió, d’estudis, de mostrar 
evidències–, han contribuït clarament a això.

Per tant, agrair-li la compareixença, i felicitar-los per la feina que fan.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. I ara el senyor Parals té deu minutets per poder res-
pondre als il·lustres diputats.

Pau Parals Oliveras

Moltes gràcies per cada una de les paraules. La veritat és que per nosaltres és un 
plaer parlar de temes universitaris i que no sigui exclusivament el tema de preus, que 
a vegades, doncs, es pot utilitzar més com a arma política que no pas com a efectivi-
tat, eh? Però sí que és veritat que aquí no podem negar la part de culpa del Govern, 
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que és molt important, i també l’infrafinançament que pateix per part del Govern de 
l’Estat en matèria de finançament de les universitats, com pot ser el mateix traspàs 
de les beques, eh?

Començaré per comentar... Al diputat de Ciutadans. A mi no m’agradaria con-
fondre la compareixença. És a dir, jo, quan estava parlant de la tradició antifeixis-
ta, com molt bé comentava el diputat de la CUP, era perquè crec que aquesta gent 
que va alliberar la universitat del franquisme –justament estem parlant del 1960; 
entre d’altres, per exemple, hi ha la Caputxinada– són els que van començar a gua-
nyar-nos el dret a la vaga estudiantil. Si no s’haguessin fet aquelles vagues, si no hi 
haguessin hagut tots aquells mecanismes, molt difícilment s’hagués expulsat el fran-
quisme de la universitat, amb tot el que es va arribar a combatre.

I, òbviament, és de destacar la tradició assembleària que hi ha a l’Autònoma. 
És realment impressionant, quan t’immergeixes directament en la seva governan-
ça. I, diguéssim, cada universitat ha de poder trobar, també, el seu equilibri, eh? 
Nosaltres, per exemple, quan parlem de l’aturada acadèmica, tenim molt clar que 
hi hauria un mecanisme a la Universitat de Girona i hi hauria un mecanisme a la 
Pompeu Fabra, i hi hauria un mecanisme completament diferent de l’Autònoma. 
Però hauríem de poder tenir, com a mínim, un marc comú que digués: «L’estudiantat 
té el dret a tenir aquesta aturada acadèmica.» L’únic que falta és que cada moviment 
estudiantil consensuï amb la seva universitat com s’ha d’exercir aquest mecanisme. 
Podria ser, per exemple, un 5 per cent de les firmes, podria ser que la meitat de les 
assemblees de les facultats votessin que sí –és l’exemple de la coordinadora d’as-
semblees de facultat.

I jo no puc estar més agraït a la feina que han fet, de construcció de la llibertat, 
que gràcies... Avui, doncs, jo puc ser lliure a la universitat per tota la feina que van 
fer abans.

Més temes. Pel que feia referència al finançament privat, una mica responent al 
diputat de Catalunya en Comú... Clar, aquí..., és graciós, no?, per exemple..., i també 
ho comentava el diputat de la CUP. L’EPIF l’aprova el Govern espanyol i diu a les 
universitats: «Bé, i ara pagueu. Nosaltres diem que heu de pagar aquest salari, però 
tu paga-ho.» Ostres, doncs potser que els donem finançament, no? Després, què han 
de fer les universitats? I això ho porto al que comentava el senyor Elias: una aturada 
acadèmica? No, van a buscar finançament privat al Santander, van a Universia, van 
a buscar finançament privat a la Repsol. Justament per arribar allà on no es pot arri-
bar. I justament estem parlant d’això.

És a dir, jo tampoc vull ficar entre l’espasa i la paret als rectors. Sí que els exigei-
xo molt més del que fan actualment, perquè fer una notícia al diari cada mes, doncs, 
no crec que contribueixi massa al nostre debat ni crec que faciliti gaire disposar de 
més recursos. Però, en aquest sentit, clar, també ens fa gràcia, no?, veure com a ve-
gades s’aproven segons quines polítiques, que són molt fàcils, però després no hi ha 
un finançament acompanyant-les, i, per tant, han de ser els mateixos rectors qui es 
veuen entre l’espasa i la paret.

Avui mateix, per exemple, al rector Elias, doncs, li han ocupat la sala, justament 
perquè els doctorats volen que s’apliqui l’EPIF. De moment, només l’Autònoma ha 
tingut el valor d’aplicar-lo. Però ja no estem parlant de que tingui els diners, sinó que 
té el valor d’aplicar-la; està desobeint, per entendre’ns, els seus propis serveis jurí-
dics, perquè li diuen que no tenen pressupost per fer-ho. Això és responsabilitat del 
Govern espanyol i del mateix Govern de Catalunya. O sigui, estant ficant entre l’es-
pasa i la paret moltíssima gent.

I com ho notem, per exemple, això? Doncs ho notem, per exemple, amb els do-
cents associats. Com pot ser, per exemple...? Hi ha un programa molt famós, no?..., 
ara no recordo com es diu, però l’equip es deia Els Lobos, i un membre de l’equip va 
decidir plegar de professor perquè guanyava més calés en un concurs que no pas de 
professor universitari. Bé, doncs això és el que ens està representant. Què ens repre-
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senta, a nosaltres? Doncs que tenim docència associada, que poden tenir fins a dues 
feines més, que s’han de preocupar de fer una docència estructural meva, perquè 
em fan docència estructural, i que no es poden preparar tan bé el programa, o fins i 
tot se’l preparen millor que alguns que no..., perquè tenen vocació de ser professors, 
però no tenen l’oportunitat de ser-ho, no?

Ho notem d’aquestes formes. Ho notem, doncs, en que, per exemple, no hi ha 
prou professors per fer seminaris ni, per tant, una millor orientació a l’estudiant, per 
exemple. Les tutories..., a vegades ens hem d’adaptar, ens hem d’adaptar moltíssim. 
Pel que fa als recursos d’infraestructura, només cal veure el pressupost que s’hi de-
dica: vam passar de cinc milions a..., em sembla que tenim set milions, ara mateix.

No sé quina facultat, ara mateix, no cau a trossos. Ara mateix, diguéssim, te-
nim un problema de condicionament molt gran. Per exemple, ja sigui a través de la 
connectivitat, en el sentit de que moltes aules no disposen ni d’endolls, per exem-
ple. Això sembla quelcom molt trivial, però no ho és. És a dir, jo, com a estudiant, 
a sobre que m’haig de pagar el meu portàtil, no me’l puc ni carregar a classe, per 
exemple, no? Hi ha una manca de manteniment molt important, a les universitats, 
i això s’està notant justament per això. I després veiem com van a pidolar quatre 
calés a Universia, per exemple, amb el Santander, a canvi de legitimar el discurs del 
Santander, no?

No hi estem a favor, però, clar, entenem també que... Tant de bo existissin altres 
recursos per anar a buscar fora, no? I és una mica el que comentava el diputat de 
Junts per Catalunya. Nosaltres no estem en contra del finançament privat de les uni-
versitats. Justament nosaltres el que defensem és que tenim molt coneixement, però 
hi ha molt poca aplicació d’aquest coneixement. És a dir, a l’hora de transformar-lo, 
diguéssim, en valor afegit dintre de la nostra societat, doncs, per exemple, ja po-
den ser... Nosaltres no som gaire partidaris de les patents; seríem més partidaris de 
l’open science, diguéssim, que és un model que a la universitat ara s’està introduint. 
Però creiem que hem de poder generar valor des de les universitats, creiem que hem 
de poder compartir el coneixement que tenim i compartir-lo amb la societat.

Ara bé, això vol dir que hi ha d’haver una empresa que et condicioni el teu estu-
di perquè justament legitimis la seva política? No podem passar per aquí, sempre hi 
hem d’estar al davant. És a dir, la universitat pública serà el que vulgui ser la uni-
versitat pública, i no el que digui el gran capital. Almenys això és el que defensem 
nosaltres.

Més temes: el tema de les residències universitàries, per exemple. El model que 
tenim ara ja els l’explico jo: l’ajuntament paga el sòl, la universitat cedeix l’explo-
tació i l’empresa està trenta anys explotant-la. És el que tenim ara mateix a les re-
sidències universitàries. L’ajuntament paga el sòl, el cedeix; la universitat cedeix 
l’explotació, i a trenta, quaranta anys..., mirin les concessions que tenen les grans 
universitats –com, per exemple, Unihabit– i veuran que són una màquina de fer 
calés. Ara mateix..., va sortir una notícia, ara no recordo quina era la quantitat, però 
hi ha fons d’inversió molt interessats en les residències universitàries, molt i molt 
interessats, i que volen finançar-les. Per què? A trenta o quaranta anys... Ostres, és 
un negoci rodó, no? Doncs aquí hi tenim un gran problema, i el Govern hauria de 
reflexionar sobre l’impacte que està generant això i sobre l’afavoriment... Al final, 
això no deixa de ser una mica capitalisme d’amiguets, no?, diguéssim: «Va, entre 
tres o quatre ens mengem el pastís de les residències.» A més a més, com que sem-
bla que ningú s’està queixant pels preus abusius que hi ha... Bé, deu ser perquè estan 
treballant tot el dia per poder-se pagar la universitat, no?, també... Bé, tenim aquesta 
disjuntiva.

El pla Bolonya. Sí que és veritat que nosaltres... A veure, no es va portar gens bé, 
la negociació, en el seu moment, entre el Govern i l’estudiantat. Bàsicament, perquè 
no es va voler escoltar el moviment estudiantil. I, entre altres coses, per això va néi-
xer el Ceucat, per poder legitimar una mica el discurs. Si hem pogut funcionar tam-



DSPC-C 337
19 de setembre de 2019

Sessió 15 de la CEC  46

bé nosaltres ara és perquè els membres que vam estar en la coordinació del Ceucat, 
com la il·lustre senyora Espigares, vam entendre que la nostra tasca no era defensar 
els rectors, sinó defensar el nostre col·lectiu, que eren els estudiants. I, per tant, tot 
i dependre dels rectors, nosaltres, per consens, diguéssim, sempre hem funcionat 
d’aquesta forma.

I com que sempre ho hem intentat fer de bones maneres, no ens donen calés, 
perquè no puguem tenir més veu; no ens donen calés per tenir tècnics, perquè, per 
exemple, avui ens ajudin a preparar la presentació. Jo avui he acabat de treballar; 
quan he acabat de treballar, doncs, he hagut de preparar la presentació. De fet, he 
hagut de demanar festa a la feina per venir aquí, no?, diguéssim..., que no és el tema 
de debat, eh?, però... Ostres, tant de bo nosaltres poguéssim tenir una mínima es-
tructura tècnica per poder-nos preparar una mica les coses.

Jo entenc que aquí la majoria de vostès deuen tenir una mínima estructura tècni-
ca, perquè no crec que es puguin dividir en els sis llocs de treball que els fan la feina 
quan estan parlant. Segur que els grups petits, doncs, hi tenen molta experiència, 
també. És el que ens passa a nosaltres.

I, bé, que no quedi..., per poder avançar una mica en les nostres polítiques, per-
què creiem que podríem ser molt més seriosos en el nivell d’evidències, eh?, el que 
ens falta a nosaltres és..., tenim molt de discurs, però nosaltres volem basar el dis-
curs en evidències, i és el que ens falta a vegades, no?, diguéssim.

En canvi, si mirem la Union of Students de la Gran Bretanya, ells es dediquen a 
fer l’auditoria de la universitat, és a dir, realment hi ha una orientació cap a l’estu-
diant. Sí que és un model diferent, però, ostres, nosaltres també hauríem de poder 
tenir els recursos per fer els nostres propis estudis, per tenir discurs pròpiament es-
tudiantil, amb dades d’estudiants. I això és el que estem, una mica, reclamant.

Llavors, el pla Bolonya, diguéssim, pot representar un avenç en la metodologia 
docent, perquè proposa moltes coses bones. El pla Bolonya són dos fulls, exclusi-
vament: un full per davant i un per darrere. I, entre altres coses, diu que hi ha estu-
diants a temps parcial i que s’ha de fer una orientació cap a l’estudiant; que ja està 
bé de centrar les classes en el professor; que el que ha d’aprendre i el que té diferents 
ritmes d’aprenentatge, doncs, és el mateix estudiant. I, per tant, nosaltres defensa-
ríem la metodologia del pla Bolonya. Ara, que el pla Bolonya s’acompanyés d’una 
pujada de taxes perquè es veia que el finançament, per culpa de la crisi, no s’estava 
complint, i que una gran universitat com la Politècnica de Catalunya demanés que 
s’apugessin les taxes i tothom s’hi posés molt bé, doncs, això és una altra qüestió, 
que nosaltres volem dissociar del pla Bolonya.

Tant de bo el pla Bolonya, però, hagués tingut una negociació amb l’estudiantat i 
s’hagués pogut aplicar de forma conjunta. Entre altres coses, segur que hagués sortit 
el debat com ha de ser el nostre model de creixement dintre de la universitat. Si hem 
de tenir graus i màsters diferenciats, per exemple; hagués sigut un possible debat que 
hagués estat molt bé que hi hagués estat present.

Simplement, per acabar, perquè... A la senyora Romero, doncs això, la reducció 
del finançament la notem d’aquesta forma, amb associats, amb molt poca inversió, 
amb que no es pot aplicar l’EPIF.

Com podem treballar? És això, eh? Els vicerectors, al final... Com que no mo-
lestem, com que intentem fer-ho de bones formes, doncs, tampoc els molestem tant 
com si creéssim grans mobilitzacions. Nosaltres no tenim capacitat de mobilització, 
tenim capacitat de reflexió. I, en aquest sentit, si tinguéssim capacitat de mobilitza-
ció segur que s’espantarien molt més. Això és una de les assignatures pendents que 
crec que tenim l’estudiantat: entendre’ns millor entre el moviment estudiantil i la 
representació estudiantil, justament per poder avançar, perquè tenim les mateixes 
reivindicacions.

Sí que és veritat, doncs, que el Govern ens ha inclòs al Pacte nacional per a la 
societat del coneixement. El valorem molt positivament, però no deixa de ser un al-
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tre pacte; volem veure’n els resultats. Creiem, a vegades, que se l’han de creure més 
vostès que no pas nosaltres. Llavors, és un dels temes que ens agradaria...

I com resoldríem, per exemple, el tema de l’estudiant a temps parcial? És que fins 
i tot hi ha una altra dada, que és que el 48 per cent dels estudiants a vegades declaren 
que aprenen més sols que no anant a classe. Per tant, aquí tenim..., segons l’enquesta 
Via Universitària, que se’n va publicar la segona onada, eh? Llavors, aquí hi tenim 
un problema de renovació pedagògica, ja no només... És a dir, això m’ho comentava 
l’antic rector de Girona, en Sergi Bonet, que defensava la ciutadania lliure, crítica i 
compromesa, i era que, si miràvem una foto d’una aula de fa cinquanta anys, trobà-
vem justament la mateixa aula que tenim el 2019. Per tant, creiem que si els hospitals 
han canviat, les aules universitàries també haurien de canviar, o almenys s’hauria de 
replantejar com s’està fent la docència, no?

Nosaltres creiem que és culpa de la precarització de la docència i també de la 
manca de reflexió que hi ha entorn d’aquest tema. De fet, si em deixen acabar amb 
una anècdota..., una mica per il·lustrar el que són, a vegades, els professors universi-
taris, no? A Itàlia una vegada volien treure la condició de funcionari, no?, i van de-
cidir de mantenir-la en tres col·lectius: un era l’exèrcit, l’altre eren els jutges i l’altre 
eren els professors universitaris. (L’orador riu.)

Moltes gràcies. I, si tenen qualsevol puntualització, estarem atents a respon-
dre’ls. Moltes gràcies pels comentaris, i espero que ens prenguem la feina «en sè-
rio», entre tots.

El president

Moltes gràcies, senyor Parals. No sé si volen obrir un altre torn de preguntes... 
(Pausa.) Doncs agrair-li la seva compareixença i la seva intervenció. Farem arribar 
la presentació a tots els grups parlamentaris.

I, sense res més, aixequem aquesta comissió.

La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i tretze minuts.
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