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Sessió 11 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les tres de la tarda i cinc 

minuts. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada de la vicepresidenta, Raquel Sans 

Guerra, del secretari en funcions, Rafel Bruguera Batalla i de la secretària en funcions, 

Montserrat Macià i Gou. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Mercè Escofet Sala, Antonio 

Espinosa Cerrato, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández Cabezas i Martí Pachamé Bar-

rera, pel G. P. de Ciutadans; Elena Fort i Cisneros, Gemma Geis i Carreras i Jordi Munell i 

Garcia, pel G. P. de Junts per Catalunya; M. Assumpció Laïlla i Jou, Ernest Maragall i Mira, 

José Rodríguez Fernández i J. Lluís Salvadó i Tenesa, pel G. P. Republicà; Rafel Bruguera 

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

pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura 

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

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels 

terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World (tram. 354-00150/12). David Cid 

Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·li-

citud de sessió informativa.

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vice-

president i conseller d’Economia i Hisenda sobre el Programa d’homogeneïtzació dels pro-

cessos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que in-

gressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat (tram. 354-00163/12). José María Cano 

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

informativa.

3. Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president d’Infraestructures de 

la Generalitat de Catalunya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi so-

bre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà (tram. 356-00549/12). José María Cano 

Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compa-

reixença.

4. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda davant la Comissió d’Econo-

mia i Hisenda perquè informi sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i me-

canismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector 

públic de la Generalitat a l’Estat (tram. 356-00550/12). José María Cano Navarro, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans Debat i votació de la sol·licitud de compareixença

5. Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de la Vicepre-

sidència i d’Economia i Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi 

sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 

dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat 

(tram. 356-00551/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre al Pro-

grama d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i 

les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat (tram. 356-

00552/12). José María Cano Navarro, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 

de la sol·licitud de compareixença.

7. Proposta de resolució sobre la rehabilitació i l’activació del Vapor Ros, de Terrassa 

(tram. 250-00514/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 218, 40; es-

menes: BOPC 275, 6)
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8. Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Genera-

litat (tram. 250-00571/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 238, 46)

9. Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic 

(tram. 250-00580/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 238, 59)

10. Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de pressupostos de la Ge-

neralitat al Parlament i als grups parlamentaris (tram. 250-00582/12). Grup Parlamentari de 

Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 238, 61)

11. Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic (tram. 250-00586/12). 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 65; esmenes: BOPC 275, 7)

12. Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social 

(tram. 250-00640/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 

resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 32; esmenes: BOPC 

302, 14)

13. Proposta de resolució sobre les polítiques per a la contenció del preu de l’habitat-

ge (tram. 250-00678/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 

BOPC 261, 66)

14. Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs 

propis de la Generalitat (tram. 250-00686/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i vo-

tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 

74; esmenes: BOPC 302, 15)

15. Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a persones amb 

discapacitat auditiva (tram. 250-00842/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 365, 18)

16. Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels edificis públics per a persones amb 

discapacitat auditiva (tram. 250-00843/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 

BOPC 365, 19)

17. Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència (tram. 250-

00868/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i 

de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 376, 15)

La presidenta

Bona tarda, diputats, diputades. Obrim la sessió. 
Donaré un torn per si algun grup parlamentari vol fer algun comentari. Pel que 

fa a les substitucions, el gestor mateix ja ha pres nota dels canvis i substitucions dels 
membres de la comissió. Senyor Cano.

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. Nosaltres per comunicar, com ja saben la resta de diputats, 
que posposarem les propostes de resolució números 571, 580, 640, 678 i 686 per a 
una propera comissió.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. En tot cas, diputats, els agrairia que aquestes notifi-
cacions intentin, si les han de posposar, al més aviat possible, perquè, en aquest cas, 
ha sigut molt a darrer moment i algunes ja estaven repartides entre els diputats. I en 
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algun cas, com, per exemple, la 571, ja havia posposada en una altra ocasió. Per tant, 
anirem fent seguiment també d’aquests canvis i, com més aviat els puguin notificar, 
millor, per tal de que la Mesa també ens organitzem les intervencions. 

Moltes gràcies.
Senyor Riera? Té la paraula. Volia..., ha demanat la paraula? (Veus de fons.) En 

prenem nota. D’acord?
Molt bé. 
(David Cid Colomer demana per parlar.)

David Cid Colomer

Sí, presidenta?

La presidenta

Perdó. Senyor Cid.

David Cid Colomer

Sí, també disculpar-me, en nom del meu grup, però també demanàvem doncs 
posposar la proposta de resolució, la que consta com a número 7 a l’ordre del dia, 
per a una futura comissió.

En tot cas, insisteixo, les meves disculpes per no haver-ho comunicat abans.

La presidenta

Acceptades, senyor Cid. Es posposa també aquesta proposta de resolució per a 
una propera comissió. Cap més grup?

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern i 
conseller d’Economia i Hisenda sobre la compra a CaixaBank dels 
terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World 

354-00150/12

Doncs iniciem, amb la Sol·licitud de sessió informativa de la comissió amb el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia sobre la compra a CaixaBank 
dels terrenys on s’emplaçarà el Hard Rock Entertainment World, per part del Grup 
Parlamentari Catalunya en Comú Podem, el senyor Cid. Si vol fer una explicació?

David Cid Colomer

Sí, breument. Bàsicament és el conseller de Territori va anunciar abans de l’estiu 
la disponibilitat per part del Govern de la Generalitat de fer efectiva l’opció de com-
pra sobre els terrenys, en aquest cas, de Hard Rock. 

Nosaltres entenem que també això té un impacte sobre, en aquest cas, les finan-
ces de la Generalitat. Per tant, volíem conèixer en quin estat es troba aquest, no?, 
exercici d’opció de compra i, en definitiva, també quina opinió té el vicepresident 
d’Economia i, en cas que es faci finalment efectiva, quin impacte tindria sobre les 
finances de la Generalitat.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cid. Si hi ha algun grup que vulgui intervenir i sinó pas-
sem a votació de la sol·licitud? Bé, doncs passem a votació.

Vots a favor de la sol·licitud de la sessió informativa?
Són 11 vots a favor.
Vots en contra?
Cap.
I abstencions?
Deu.
Per tant, tira endavant la sol·licitud de la sessió informativa amb el vicepresident.
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Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident i conseller 
d’Economia i Hisenda sobre el Programa d’homogeneïtzació dels 
processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les 
cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat  
a l’Estat

354-00163/12

El següent, passem al número 2. Una altra sol·licitud de sessió informativa també 
amb el vicepresident i conseller d’Economia sobre el Programa d’homogeneïtzació 
dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions so-
cials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat. El grup proposant és el 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Senyor Josep Maria Cano?

José María Cano Navarro

Sí, gràcies, presidenta. Nosaltres sol·licitem aquesta compareixença, conjunta-
ment amb tres més, que estan també a l’ordre del dia, i és en referència a l’acord 
de Govern de data 1 d’agost, en el que es va acordar tornar a posar en marxa el 
Programa d’homogeneïtzació de processos i mecanismes interns de tramitació dels 
tributs, que, en definitiva, és que la Generalitat faci de gestoria a la resta dels ens 
públics. 

I el que volíem és que ens expliquessin quins són els objectius d’aquest progra-
ma, com es desenvoluparà, quins són els costos, perquè en un primer termini hi 
havia uns costos de 3 milions d’euros, si es mantenen o seran més. Com afectarà 
també a les corporacions locals en un moment donat i a les universitats. I també com 
afecta, evidentment, les dades personals i econòmiques dels funcionaris i professio-
nals, ja que afecta una recaptació d’uns 4.500 milions d’euros.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Si algun grup vol fer ús de la paraula? Senyor Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Sí, en principi, em posiciono sobre les quatre peticions, perquè, al final, van 
adreçades a explicar un programa relativament senzill d’explicar. I, en principi, em 
sembla que per fer un bon ús de la lògica de les compareixences és bo que pugui 
venir a explicar el programa la secretària d’Hisenda, com a titular i impulsora, en 
primera instància, d’aquest programa. Que vinguin quatre persones a explicar un 
programa ens sembla un pèl exagerat. I també tenint present que és un programa 
que, en aquests moments, també està judicialitzat. 

I per tant, sembla que pel rigor en tots els sentits votaríem que no al punt nú-
mero 2, al punt número 5 i al punt número 6, i, al punt número 4, votaríem favo-
rablement.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Salvadó. Algun altre grup? Senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, jo una mica..., jo vaig seguir molt aquest tema, i ho sap el senyor Salvadó, que 
vaig ser molt pesada, però amb tots aquests processos d’homogeneïtzació i interna-
lització de moltes tasques que feien altres administracions a compte nostre o altres 
organitzacions i que ara fa l’agència catalana de... (l’oradora riu), la d’això... (Veus 
de fons.) L’Agència Tributària de Catalunya, nosaltres hi hem estat sempre d’acord. 
Podíem no estar d’acord amb els calendaris, els tempos, però, en general, nosaltres 
estàvem d’acord que l’agència s’enfortís i fes aquesta tasca i no paguéssim perquè 
ho fes un tercer, no?

A mi el que em sembla és que demanar quatre compareixences per un mateix 
tema, em sembla una mica exagerat, sincerament. I no sé, jo li suggeriria o li dema-
naria al Grup de Ciutadans que potser, no sé... És que normalment, a més, quan ve 
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el vicepresident, ja ve acompanyat o quan ve el secretari general ja ve acompanyat, i 
per tant, tampoc entenc que hagin de venir cinc persones per parlar d’una cosa molt 
concreta, que es va fer en aquell moment i que, a més, vam seguir molt.

Per tant, jo li suggeriria que intentés reduir-les també, per un tema d’econo-
mia. Si no ho fa, nosaltres votarem segurament només a la secretària d’Economia 
i Hisenda, que és qui va en aquells moments liderar. En aquell moment hi havia el 
senyor Salvadó, ara és la senyora Marta Espasa, que sigui ella la que vingui. No 
creiem que hagin de venir cinc persones per parlar d’aquest programa concret, que 
pot ser criticat, com tots, però crec que, amb la seva explicació n’hi hauria prou i no 
tenir aquí cinc persones. Em sembla exagerat. Però, en tot cas, bé, ho deixo sobre la 
taula i ja m’he posicionat.

La presidenta

Senyor Cid?

David Cid Colomer

Sí, en el mateix sentit, simplement per dir que si finalment es fan les votacions 
de les compareixences, en tot cas, demanar la votació separada. I dir que nosal-
tres votarem favorablement, en aquest cas, a la compareixença de la secretària 
d’Hisenda i ens abstindrem a la resta, pel que explicava també la diputada en  
aquest cas.

La presidenta

Senyor Cano, per si vol reformular les seves propostes?

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. No, nosaltres les mantindrem, que es votin. Evidentment, el 
fet de que vinguin les diferents persones és perquè afecta directament els seus de-
partaments, la seva estructura de personal, les seves despeses, que són les implica-
des en aquest sistema, i, per tant, entenc que la seva informació i la seva opinió ens 
és, la veritat, imprescindible en aquest procediment. 

A més a més, com deia el senyor Salvadó, de la importància que té, que està fins 
i tot judicialitzat, no?, com per poder-ho també fiscalitzar des del Parlament.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs procedirem a la votació per separat de tal com 
estan presentades les diferents propostes de sol·licitud.

La primera, repeteixo, és el punt número 2, la sessió informativa pel vicepresi-
dent i conseller sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
de tramitació dels tributs i cotitzacions que ingressa el sector públic de la Generalitat 
a l’Estat. 

Vots a favor?
Set, el Grup de Ciutadans, el Grup Popular.
Vots en contra?
Deu, el Grup Parlamentari Republicà i Junts per Catalunya.
I abstencions?
Tres, Grup Socialista.
I, per tant, aquesta no tira endavant, queda rebutjada. (Veus de fons.)
D’acord, molt bé.
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Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda perquè informi 
sobre el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes 
interns de tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa 
el sector públic de la Generalitat a l’Estat 

356-00550/12

Passem, doncs, com diu, per coherència amb el que hem estat explicant, passem 
al punt 4, que és la Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Hisenda també 
sobre aquest mateix programa.

Vots a favor?
Per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè informi sobre el 
Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de 
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector 
públic de la Generalitat a l’Estat 

356-00551/12

Passem al cinquè. És la Sol·licitud del secretari general del departament també 
pel programa que ens ocupa.

Vots a favor?
Set. El Grup Popular i el Grup Parlamentari de Ciutadans.
Vots en contra?
Deu. 
I abstencions?
Tres. Grup Socialista i Catalunya en Comú.

Sol·licitud de compareixença del secretari general del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre al Programa 
d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació 
dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la 
Generalitat a l’Estat 

356-00552/12

I el darrer punt, el 6, que és la mateixa Sol·licitud de compareixença del secre-
tari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pel mateix tema. 

Vots a favor?
Set. 
Vots en contra?
Deu. 
I abstencions?
Tres. (Veus de fons.)
D’acord. Per tant, també queda rebutjat.

Sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, perquè informi  
sobre la gestió de les obres públiques del 2017 ençà 

356-00549/12

I tornem al punt que ens havíem deixat, que és el tercer. El tercer punt de l’or-
dre del dia és la sol·licitud de compareixença de Joan Jaume Oms, president d’In-
fraestructures de la Generalitat de Catalunya, davant d’aquesta comissió perquè 
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ens informi sobre la gestió de les obres públiques, i també a proposta del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. El senyor Josep María Cano, si vol fer ús de la paraula?

José María Cano Navarro

Sí, gràcies, presidenta. Bé, aquesta compareixença bàsicament és arran d’una no-
tícia que va sortir el mes d’agost, on s’informava que més de 13 milions d’obres 
públiques havien estat declarades desertes i eren obres que licitava a través d’Infra-
estructures.cat. Moltes d’aquestes obres, parlava d’una paràlisi d’unes quaranta 
obres, moltes d’aquestes afecten polítiques socials, a nivell d’escoles, de CAPs i, en 
concret, una d’elles també l’he pogut viure de prop, que és el CAP de Premià de Dalt. 
I per tant entenem que hauria de venir el senyor president perquè ens expliqui si és 
que han canviat els criteris o què està passant perquè hi hagi aquesta aturada d’obres, 
moltes d’elles de l’àmbit social.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. Algun grup vol fer ús de la paraula? Doncs passem 
a votació.

Vots a favor d’aquesta sol·licitud de compareixença?
Per unanimitat. (Veus de fons.)
Sí, avui hem complicat una mica aquest ordre del dia.
El punt número 7 queda posposat, a proposta del diputat Cid; 8 i 9, també.

Proposta de resolució sobre la presentació del projecte de pressupostos 
de la Generalitat al Parlament i als grups parlamentaris 

250-00582/12

I passem, directament, al desè punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de reso-
lució sobre la presentació del projecte de pressupostos de la Generalitat al Parlament 
i als grups parlamentaris, a petició també del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
I dono la paraula, senyor Cano? A vostè mateix? (Veus de fons.) Al senyor Espinosa. 
Té la paraula.

Antonio Espinosa Cerrato

Bé, la raó, tal com s’explica en l’exposició de motius, ve donada per la necessitat 
que, bé, quan arriben els pressupostos al Parlament, de manera molt ràpida, doncs, 
s’han de fer valoracions, s’han de fer comparatives. I, lògicament, per fer tota aques-
ta anàlisi comparativa de grups, de programes, d’inversions en els diferents terri-
toris, doncs, és convenient tenir una informació en un format que sigui fàcilment 
comparable, en relació amb exercicis anteriors, i per això vam demanar fer aquesta 
proposta de resolució. 

Esperem, realment, ens han comentat des del mateix Govern que aquesta és la 
voluntat, però ja que la teníem presentada hem considerat oportú mantenir-la i vo-
tar-la favorablement. 

Res més.
Gràcies.

La presidenta

No hi han hagut esmenes. Per tant, passem a la ronda del torn dels diputats per al  
seu posicionament. Començarem amb el Grup Parlamentari Socialista i Units per 
Avançar, amb la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

No ho sé. És que ja ahir quan vaig llegir la proposta de resolució em vaig que-
dar una mica esparverada, però la veritat és que puc criticar moltes coses del 
Departament d’Economia i ho faré sempre que calgui, però és cert que en els últims 
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temps la qualitat de la informació ha millorat molt, i això és així, i la transparència 
en els comptes. 

I jo, vaja, quan entro al web dels no pressupostos del 2019, per exemple, doncs, 
els puc veure amb documents d’Excel, amb PDF, amb execucions mensuals, tri-
mestrals..., és a dir, està bastant ben presentat... Després, després. Nosaltres portem 
uns quants anys treballant pressupostos i em sembla que el format que s’utilitza és 
correcte.

Ara, si Ciutadans creu que es pot presentar d’una altra manera, no direm pas que 
no. Però, sincerament, fer una proposta de resolució per demanar que es faci un ful 
de càlcul, quan crec que en aquests moments hi ha un esforç molt gran, perquè aquí 
al darrere hi ha un esforç molt gran de tots els equips de l’àmbit econòmic per trans-
metre una informació transparent, em sorprèn. 

Però, bé, no votarem nosaltres en contra d’això, però crec que de vegades també 
s’ha de ser una mica rigorós.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Romero. En nom de Catalunya en Comú Podem, el dipu-
tat Cid.

David Cid Colomer

Nosaltres, òbviament, donarem suport a la proposta de resolució, però sí també 
posar en valor..., així com critico també moltes coses de vegades del Departament 
d’Economia que no hi hagi pressupostos, però també reconec que la informació que 
posa damunt de la taula en aquests moments és molt útil en tots els camps. Es feia 
referència ara, doncs, al projecte fallit de pressupostos que va haver-hi, jo crec que 
és fàcil no de consultar i de treballar, perquè està també en multiplicitat de formats 
i fins i tot la informació que posa a l’abast, a vegades amb una mica de retard, però 
sí que és..., no?, per exemple, els informes mensuals d’execució... És a dir, hi ha in-
formació de sobres.

Òbviament, si es pot fer un altre format que permeti treballar millor, cap proble-
ma i, en tot cas, si es pot implementar amb un sistema de ful de càlcul, òbviament, 
també nosaltres hi donarem suport si això facilita la tasca de tots els grups parla-
mentaris i de la ciutadania en general.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Ara és el torn de la Candidatura d’Unitat Popular i ha dit 
que havien d’absentar-se.

En nom del Partit Popular de Catalunya, el senyor Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. En una línia semblant, tret de les alabances genèriques, com a mínim 
alabança sí pel que fa a les dades amb relació als pressupostos. No estan en un full 
de càlcul, estan en fulls de càlcul i, per tant, l’anàlisi i la comparativa, que és el que 
demana la proposta de resolució, ens l’hem de fer cadascun, però és fàcil o és rela-
tivament fàcil de fer. Com a mínim, les eines estan disponibles.

Per tant, tot el que pugui ser millorar en la presentació dels pressupostos perquè 
els puguem treballar adequadament i analitzar adequadament, tampoc no hi tenim 
cap inconvenient.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En nom del Grup Republicà, el senyor Lluís Salvadó.

J. Lluís Salvadó i Tenesa

Molt breument, tal com ja s’ha exposat, el Departament ja des del 2007 s’està 
treballant en la presentació dels pressupostos en un format de fulls de càlcul i, en tot 
cas, totalment d’acord que es puga millora i fer més fàcil encara aquesta presentació.

I, per tant, hi votarem favorablement.



DSPC-C 331
18 de setembre de 2019

Sessió 11 de la CEH  11 

La presidenta

Sí. En nom de Junts per Catalunya, el diputat Munell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. No, en tot cas, reiterant també el que ha dit el senyor Salvadó, 
ens sumem al vot positiu, perquè la voluntat del Govern és, en aplicació de la Llei 
de transparència, facilitar el màxim possible la informació i l’accessibilitat a la in-
formació pública, entre la qual hi han els pressupostos i entre la qual hi ha la volun-
tat també que el proper pressupost també es pugui presentar i consultar amb aquest  
format.

La presidenta

Diputats, em comenta el lletrat –diputat Cano– que podríem afegir, també arran 
de les intervencions que hi han hagut, quan vostè diu «...en futurs projectes de pres-
supostos de la Generalitat i els grups parlamentaris, també en un full de càlcul...», 
i així concreta que la presentació també es fa en altres formats i també en un full 
de càlcul. 

Ho dic perquè quedi més concret, que sembla que en la presentació no es faci i en 
aquest cas acota molt més l’esperit aquest d’orientar-ho cap a un full de càlcul, sense 
excloure la diversitat de les formes que ja tots els grups han expressat.

José María Cano Navarro

Sí, sí, senyora presidenta. Hi estem d’acord i dir això, que el que facilita la feina 
és tenir-ho, ja que ho té el departament, amb un full d’Excel.

La presidenta

Ho afegim com una esmena tècnica i passem a votació aquesta proposta de re-
solució.

Vots a favor?
Bé, doncs, per unanimitat.
Moltes gràcies, diputats.

Proposta de resolució sobre el fons de liquiditat autonòmic 
250-00586/12

Seguint amb l’ordre del dia, passem al punt número 11, presentat pel Grup 
Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, la proposta de resolució sobre el fons 
de liquiditat autonòmic. El diputat Cid té la paraula.

David Cid Colomer

Sí. Bé, bàsicament, en els darrers anys, la Generalitat ha hagut de fer, fruit tam-
bé de la Llei d’estabilitat pressupostària i del context europeu en les polítiques aus-
teritat, una reducció jo diria sostinguda i no menor, per no dir molt important dels 
objectius de dèficit, que ha tingut un impacte molt gran en els serveis públics de 
Catalunya i, evidentment, això també ha anat acompanyat d’un creixement sostin-
gut, malgrat que aquesta reducció dels dèficits que hi han hagut, hi ha hagut un crei-
xement sostingut per part de la Generalitat.

Sí que és cert que s’ha anat reduint en termes percentuals o s’ha començat a re-
duir en termes percentuals a nivell de PIB, però en valor absolut segueix essent una 
xifra molt important, la majoria de la qual, pràcticament un 73 per cent del passiu 
total, està en mans del fons de liquiditat autonòmic, no?

Són també conegudes les dificultats que té la Generalitat per finançar-se en els 
mercats. Sí que quan vam redactar, en aquest cas, la proposta de resolució, a més a 
més, hi havia el risc que alguns dels vents de cua, com, per exemple, la política, en 
aquest cas, de compra de deute del Banc Central Europeu és més reduïda, amb la qual 
cosa feia més complicada també aquesta possibilitat de finançar-se a través dels mer-
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cats, malgrat els esforços que intenta fer la conselleria d’Economia per poder-ho fer, 
tenint present que això, segurament, a més a més suposaria també un augment dels 
interessos que es paguen, perquè no crec que fossin igual de competitius que els dels 
fons de liquiditat autonòmica.

Però nosaltres entenem que a mig termini cal trobar una solució sobre el deute de 
la Generalitat, que a més a més és deute també de l’Estat i que, a més a més, també 
té a veure segurament –ha succeït, no només, però també– per les limitacions, en 
aquest cas, com per exemple hi ha hagut en un model de finançament, que podem 
discutir com hauria de ser, però que és obvi que està en aquest cas esgotat des de 
l’any 2014.

Nosaltres creiem que, a més a més, aquest deute, a mig termini, és pràcticament 
inassumible, que, a més a més, té uns impactes molt grans, com deia, en aquest cas 
en el que paga la Generalitat en interessos del deute i, per tant, enteníem que calia 
trobar una solució a llarg termini, que passa..., en aquest cas nosaltres fèiem una 
proposta molt concreta. En tot cas, sí que dir que ja..., així ja m’estalvio en la pro-
posta posterior, acceptem l’esmena que ens feien des del grup, nosaltres enteníem 
que passava, en aquest cas, per una reducció del deute amb refinançament a llarg 
termini, fins i tot amb interessos del zero per cent que permetessin, en definitiva, 
assumir aquest deute per part de la Generalitat i que crec que això moltes vegades, 
quan el debat que tenim a nivell de l’Estat el centrem molt, evidentment, amb els 
impagaments de l’Estat o, en tot cas, també amb el dèficit fiscal que té en aquest cas 
la Generalitat, quan es plantegen aquests debats, a més, també, amb molta dispari-
tat de xifres quan es fa el debat sobre el dèficit fiscal, però jo crec que mesures com 
aquestes, segurament, tindrien un impacte també enormement positiu en el que són 
les finances de la Generalitat, que crec que no es plantegen i que crec que també 
hauria de ser un dels debats que tinguéssim a nivell català de com assumim o com 
es pot assumir aquest volum de deute, que jo crec que és molt elevat i que, per tant, 
també cal, en definitiva, aquest diàleg amb l’Estat per poder fer-hi front.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per tal de defensar les esmenes que s’han presentat, per 
part del Grup Republicà, senyor Maragall.

Ernest Maragall i Mira

Sí, gràcies, presidenta. Prenem nota del que entenc que és acceptació de l’esmena 
que hem presentat.

Jo crec que ja estàvem valorant positivament la proposta tal com estava, però ens 
semblava que calia o que es podia millorar en aquest sentit de precisar i ajustar la 
concreció i l’ambició del concepte de reducció del deute acumulat per aquesta via.

Si ens ho miréssim bé, senyor Cid, estaríem en aquest cas, segur, molt a prop 
d’aquells conceptes que altres vegades hem escoltat de deute il·legítim, aplicat a al-
tres realitats i a altres situacions, però que crec que apliquen també a aquí.

De fet, si ens ho miréssim bé veuríem primer que el tipus d’interès real del FLA no 
és, en aquests moments, ha significat un cost afegit rellevant respecte del principal, 
del mecanisme de liquiditat. Estem parlant del 0,8 - 3,4 durant quatre anys, del 12 
al 16, o del 0,5 durant el 17, i, per tant, ens sembla que té sentit parlar d’absorció no 
només de reducció. Una absorció que, a més a més, tindria, jo crec, una doble justi-
ficació conceptual. 

Per una banda, l’evidència que estem davant, primer..., en fi, més en general que 
aquesta és la tercera pota, la del mecanisme de liquidat, la tercera pota d’una de-
terminada perversitat global que inclou el dèficit fiscal en sí mateix, que és un altre 
problema, i que inclou, per exemple, el concepte o la utilització que es fa del con-
cepte dels marges de dèficit que la normativa europea permet a l’Estat, que és evi-
dent que s’utilitza en favor de l’Administració central i en contra de les comunitats 
autònomes.
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Però també parlava d’aquell doble concepte de l’infrafinançament per capita no 
només de Catalunya, sinó del conjunt de comunitats de règim comú, amb la parti-
cular evidència en el cas de Catalunya, València i altres, i amb la pèrdua explícita 
d’ingressos que això representa, i després l’altra pèrdua d’ingressos, que és el fet que 
no s’hagi produït la renovació del model de finançament tal com estava compromesa 
a partir del 2014.

De manera que tenim, jo crec, el càlcul que es pot fer..., nosaltres, amb l’esmena, 
deixem obert quin és el contingut concret de la negociació que s’ha de fer amb el 
Ministeri d’Hisenda, però el que demanem és això, que des del Govern de Catalunya 
es dugui a terme una negociació basada en aquests dos criteris: el de l’evidència de 
l’infrafinançament per capita i en l’actualització del cost que suposa no haver dispo-
sat del model compromès de finançament que hauria d’haver estat en vigor a partir 
del 2014.

De manera que ens sembla que hi ha no només marge, sinó –coincidint amb vos-
tè també– clara necessitat i urgència d’entrar a fons... Urgència, és clar, si voleu molt 
relativa a partir de la constatació que seguim estant davant d’un govern en funcions 
que encara ara no sabem fins quan seguirà estant en aquesta situació. Però ens sem-
bla que té tot el sentit recolzar aquesta proposició en aquests termes.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per Junts per Catalunya, intervindrà el diputat Jordi Mu-
nell.

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. En la mateixa línia que el diputat Maragall, agraïm, doncs, 
al Grup de Catalunya en Comú Podem que acceptin l’esmena en aquest sentit de no 
precisar quin és el mecanisme, si ha de ser un refinançament o no, en qualsevol cas 
també refinançar, encara que fos a seixanta-cinc anys, com proposaven, no deixa 
de mantenir que el deute encara continua essent-t’hi. En tot cas, això suposaria una 
reducció dels interessos, però no una reducció del deute per part de la Generalitat i, 
per tant, en aquest cas, deixar oberta la fórmula amb què s’ha de fer.

I des de la nostra postura, en tot cas, defensar, com deia el senyor Maragall, po-
sar en valor o posar en evidència, una vegada més, aquest sistema pervers, que no 
s’actualitza ni es renova la forma de finançar Catalunya, a part de sense entrar ja 
amb el fet més polític que ja hem dit moltíssimes vegades en seu parlamentària del 
greuge fiscal, que pot ser més alt o més baix, però que en tot cas se xifra en mils de 
milions i que supera, amb escreix, el que hauria de ser un model, com passa amb 
un espai federal, com per exemple Alemanya, que està limitada en un 8 per cent la 
solidaritat entre lands.

Per tant, en aquest sentit, a Catalunya, quan parlem aproximadament un 14 o un 
16 per cent, això és bestial. Llavors, a més a més, l’Estat, per avançar-te aquest in-
frafinançament, aquest fons de liquiditat, a més a més et cobra interessos, que en-
cara que siguin baixos darrerament no podem oblidar que fa uns anys enrere, abans 
del 14, eren molt més alts i, per tant, havies de pagar interessos sobre l’infrafinança-
ment d’uns diners que t’haurien de liquidar, que tocarien com a part de l’Estat. Però, 
en tot cas, l’Estat encara cobra interessos del que es treu en aquest avançament. Per 
tant, això és el que ha provocat aquesta pilota de deute que realment s’ha de buscar 
una solució, eh? 

Per tant, agraïm, doncs, al Grup de Catalunya en Comú acceptar aquesta esmena, 
per tant ens permet votar a favor i emplaçar el Govern a buscar una fórmula que per-
meti, en aquest cas, defensaríem l’absorció del deute per part de l’Estat.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per al seu posicionament, el Grup Parlamentari de Ciutadans? 
El senyor Josep Maria Cano.
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José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Bueno, una vez más, vemos la solidaridad de la bancada sepa-
ratista, que lo que pretende es que lo que ya se han gastado lo asuman otros.

Hablando de la propuesta, yo entiendo que lo mínimo que podemos esperar de 
una propuesta presentada en la Comisión de Economía es que sea por lo menos via-
ble y realista. Y en este caso, la propuesta inicial, porque ahora ya es directamente 
la absorción. Hablar de que refinanciemos la deuda de la Generalitat entre todos los 
españoles en el plazo de tres años, a setenta y cinco años vista y a un tipo de interés 
cero, cuando ustedes mismos reconocen que la evolución de los tipos de interés se 
prevé en sentido contrario, francamente, no lo vemos viable.

Por lo menos yo no conozco ningún producto financiero que lo permita, que per-
mita endeudarse a setenta y cinco años vista sin ningún tipo de interés. Salvo, eso sí, 
que el que lo conceda, el que conceda ese plazo subvencione los intereses y asuma 
también el coste de oportunidad de inmovilizar todos esos recursos.

Y también les digo que no es realista porque este Govern no es capaz, ni tan si-
quiera, de sentarse en la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera, dejando 
sin ningún tipo de representación a los catalanes en materia de esa queja continua 
que tienen en materia de financiación autonómica.

Así es el nivel de irresponsabilidad de este Govern y del señor Aragonès, el señor 
vicepresidente y conseller de Economía, en concreto.

Ustedes mismos lo exponen en la propuesta. La Generalitat debe más de 78.000 mi-
llones de euros, una deuda que evidentemente está catalogada como bono basura por 
todas las entidades de rating, sin ninguna capacidad de autofinanciarse. Y 78.000 mi-
llones de euros significa que una familia de cuatro personas soporta más de 40.000 eu-
ros de deuda pública autonómica.

Pero lo que ustedes no abordan en esta propuesta es el origen de esa descomunal 
deuda o lo intentan blanquear en cierta manera. Ese endeudamiento, evidentemente, 
es fruto, simple y llanamente, de la mala gestión de los distintos governs que hemos 
tenido en la Generalitat. Es el resultado de la suma de la corrupción, por un lado, 
de los del «3 per cent», de la mala gestión y, en estos momentos, del auténtico des-
pilfarro del procés. Ese triángulo de las Bermudas que consume todos los recursos 
públicos.

Y no es viable esta propuesta mientras sigan dilapidando el dinero de todos. No 
es viable mientras lo sigan dilapidando en embajadas para hablar mal de España, 
para hablar mal y perjudicar también a nuestra comunidad autónoma, como parte 
de ella, lo que llamamos un tiro en el pie.

No es viable mientras lo sigan dilapidando en toda clase de chiringuitos y de 
amiguetes y no es viable mientras dejen desatendida la sanidad, la educación, la se-
guridad y la atención social.

Antes de hacer una propuesta solicitando que les subvencionen la fiesta, es im-
prescindible asegurarnos de que aquí las cosas se hacen bien, de que aquí se gestiona 
bien, de que aquí no se despilfarra y de que aquí no se perjudica nuestra economía 
y la convivencia alentando boicots y «aturadas» de las suyas, que no son más que 
cortes de carreteras y vías de tren que perjudican a todos los catalanes.

Y como ustedes son incapaces, es imprescindible aumentar el control de las 
cuentas catalanas, en vez de una relajación, como proponen ustedes en la propuesta. 
Y, la verdad, no queremos que nos endeuden más, como proponen ustedes. Cuarenta 
mil euros por familia ya es una barbaridad como para pensar en seguir endeudán-
dose. Un buen gobierno destina los recursos a cumplir con sus responsabilidades y 
no se dedica a despilfarrar. 

Nosotros votaremos en contra de esta propuesta, como les decía, inviable, poco 
realista e insolidaria, pero sí que les animamos a que nos representen donde «per-
toca», a que defiendan la financiación autonómica, a que pongan encima de la mesa, 
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junto con el resto de comunidades autónomas, cuál es el modelo de financiación auto-
nómica que ustedes proponen.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Cano. Pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, senyora Romero?

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres ens absteníem i ens seguirem abstenint amb l’ac-
ceptació de l’esmena, tot i que m’agradava més potser la proposta que feien els co-
muns, però, bé, és igual. A mi em sembla que quan un demana un acord no pot 
comptar només amb una part. I nosaltres aquí estem demanant un acord entre l’Estat 
i la Generalitat per l’absorció d’un deute, no? Bé, nosaltres creiem que això s’ha de fer 
acordat, i acordat vol dir seient en una taula i dialogant.

El PSC ha escrit en els seus programes electorals sobre el quitament del deute. 
Creiem que és veritat que hi ha comunitats autònomes, degut a que han hagut de su-
portar una despesa excessiva amb un objectiu de dèficit probablement també exces-
siu, molt desequilibrat amb relació a l’Estat, doncs han hagut, evidentment, en alguns 
casos, endeutar-se. No només per això, però una part segurament és per això.

Ara, a nosaltres ens agradaria fer un debat una mica més global. Un debat dins del 
model de finançament, un debat amb totes les comunitats autònomes. Hi ha moltes que 
també estan demanant un quitament del deute o una absorció del deute o un refinan-
çament del deute. Ho ha demanat el País Valencià, ho han demanat les Illes Balears. 
I crec que el que caldria és fer un acord amb l’Estat més enllà de Catalunya.

Nosaltres, com que som un partit federalista, que així entén l’Estat, doncs creiem 
que això no es pot fer només amb un acord entre la Generalitat i l’Estat, sinó que 
hauríem de ser capaços de trobar aquell element comú que ens permeti trobar una 
solució per a tots. Perquè el que li passa a Catalunya, en part, també li està passant, 
li ha passat en aquest anys de la crisi a altres, no? És a dir, un desequilibri molt gran 
entre els objectius de l’Estat i de les comunitats autònomes, quan és veritat que les 
comunitats autònomes som les que suportem, bàsicament, aquells serveis lligats a 
l’estat del benestar.

I per tant, doncs, no creiem que sigui una solució que necessiti només Catalunya, 
i per tant, en aquest sentit, creiem que valdria la pena fer un debat més global, no 
només amb l’Estat sinó amb la resta de comunitats. I, evidentment, emmarcat en 
aquest model de finançament.

Jo només voldria recordar. L’Estat va començar un treball amb experts indepen-
dents per valorar l’actual model de finançament i començar a treballar propostes de 
futur i Catalunya no va enviar ni tan sols un expert independent. És a dir, que, clar, 
instem a acordar quan a vegades ens costa, potser, d’enviar un expert independent, un 
tècnic, diguéssim, perquè comenci a treballar en un nou model de finançament.

Bé, nosaltres ens abstindrem, perquè en el fons podíem estar d’acord amb les 
coses que es demanen, però creiem que quan s’ha d’acordar doncs s’ha d’acordar. 
I aprovar-ho així, sense saber què pensa l’altre i què pensen els altres participants, 
agents que hi ha a l’Estat, no ens sembla de rebut.

Per tant, farem una abstenció amb aquesta també crítica doncs, a vegades, a com 
fem les coses a Catalunya, que no sempre les fem bé.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Romero. En nom del Grup Parlamentari Popular, se-
nyor diputat Rodríguez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. No, no votarem aquesta proposta de resolució. I, bàsicament, la 
raó és molt senzilla. Estem a 18 de setembre. Ens sembla que encara és una mica aviat 
per fer la carta als Reis. Els Reis no és fins a primers de gener. Que m’imagino que 
aquesta proposta de resolució està inspirada en la festivitat dels Reis, no? Es va presen-
tar el 9 de gener. Llavors, jo m’imagino que això va una mica per aquí, no?

Perquè, clar, demanar... Ja ens semblava... És a dir, la proposta de resolució, al 
seu text original, fins que no parla dels setanta-cinc anys a interès zero, ens sembla-
va interessant, assumible, dotable, etcètera, no? Vull dir, raonable, etcètera. Però, 
clar, quan diu: «Escolti, i a setanta-cinc anys a interès zero». Home, ja ens semblava 
allò, kafkià. 

Clar, del Govern diuen: «No, no. No setanta-cinc anys a interès zero, no, directa-
ment que l’absorbeixi l’Estat, ja. És a dir, que ho paguin tots a l’Estat.» I, a més, ho 
defensa, per part dels grups que donen suport al Govern, ho defensa un exconseller 
d’un govern responsable de la meitat del deute, de la meitat. I a més a més diu que 
és deute il·legítim. És a dir, que, quan era conseller, el seu govern demanava deute 
que ara considera il·legítim. I el FLA és un robatori i és un abús. Sí: 2012, 5,65; 2013, 
5,5; 2014, 1 per cent; 2015, 2016, 0 per cent; 2017, 2018, 2019, 0,84 per cent.

Escolti, si els sembla un abús el 0,84 per cent, que és el preu mitjà del cost del fi-
nançament de l’Estat en els mercats internacionals, vagin als mercats a buscar finan-
çament, a veure si troben alguna cosa, a veure si troben algun finançament... Miri, 
i ja li posaré un límit..., que estigui entre cinc vegades per sota, no cinc vegades per 
sota, eh? Vostè multiplica el 0,84 per 5, i si troba alguna cosa que sigui una dècima 
més barata, ens ho diu, eh? Si no trobaran res. Entre altres coses, gràcies a la disci-
plina pressupostària que ha tingut el Govern de la Generalitat, que no compleix..., no 
complia, eh?, fins a l’últim any, no complia gairebé absolutament res. 

Escolti’m, queda molt bé aprovar una proposta de resolució i dir: «Escolti’m, ara 
que ens hem «patejat» 80.000 milions d’euros, aquell que ens els ha deixat que no 
els cobri i així tots contents.» No és seriós. Ho sento, ho lamento, no és seriós. 

Nosaltres... Quedaria molt bé, eh?, dir: «M’apunto al carro». Home, només fal-
taria. Però és que no seria seriós –no seria seriós. I per tant no podem votar aquesta 
proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Crec que han demanat la paraula? (Veus de fons.) Perdó. 
Diputat Cid.

David Cid Colomer

A veure, jo, a mi m’agradaria que poguéssim fer certs debats amb certa serenitat. 
Sé que actualment al Parlament de Catalunya són molt complicats perquè, no?, en el 
context polític actual ho és, però jo crec que hi ha coses, per exemple, que haurien 
de ser possibles. Tenint en compte que aquesta sobre la que estem discutint té un 
impacte real sobre la vida dels ciutadans i ciutadanes, perquè estem parlant també 
de l’impacte que té sobre els serveis públics.

Miri, jo, per exemple, i li dic al senyor Rodríguez, jo no estic d’acord amb la po-
sició que té, en aquest cas, el Govern català sobre el tema del FLA. És a dir, i li he 
dit d’una manera reiterada, i ho sap el conseller d’Economia, que jo aquesta obsessió 
per finançar-se a través dels mercats altra vegada, no ho farem amb un interès millor 
que el que ens dona el FLA i en soc plenament conscient. 

Però també em sorprèn a mi moltes vegades que vostès també fan com una 
dicotomia respecte, no?, a la Generalitat i l’Estat, com si la Generalitat no fos Estat. 
És a dir, a vegades tinc la sensació que els grups no independentistes de la cambra 
ja donen per fet que Catalunya no és Estat. I per tant aquest deute, ens agradi o no 
ens agradi, també forma part del deute de l’Estat i també computa en el deute de 
l’Estat.
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I per tant, al final, i els serveis públics que es presten a Catalunya, l’educació, la 
sanitat, afecten tots els ciutadans i ciutadanes, independentment de quina sigui la seva 
ideologia o la seva posició política.

Mirin, el que estem demanant avui aquí, al final, és que la Generalitat i l’Estat 
negociïn. O sigui, bé, no sé, jo pensava que seria una proposta de «sano autono-
mismo», perquè no, no, no... És a dir, tampoc és que estiguem demanant, en aquest 
cas... (Veus de fons.) Clar, precisament... En tot cas, jo que defenso que la Generalitat 
participi en el Consell de Política Fiscal i Financera, que defenso, evidentment, que 
s’ha de produir una negociació d’un nou sistema de finançament, el que estem nos-
altres situant damunt de la taula és que també s’ha de negociar sobre el deute de la 
Generalitat. I això és el que diu la proposta de resolució. 

Òbviament, perquè el que diu és: «fer les gestions oportunes». Òbviament, aquí, la 
Generalitat, independentment i autònomament, no pot decidir què fa amb el seu deute, 
a las pruebas me remito, que és a dir que la liquiditat de la Generalitat depèn de l’Es-
tat, per més que a vegades també es negui des del Departament d’Economia. 

I, al final, insisteixo en el que deia, el que estem demanant nosaltres no és dife-
rent del que demanen altres comunitats autònomes, governades, algunes, pel Partit 
Socialista i algunes, perquè parlem de generació de deute, si vol un dia parlem del 
deute del País Valencià, també, i qui el va generar, eh?, en tot cas. Però, en tot cas, 
eh?, també governades, en el seu moment, pel Partit Popular. 

Per tant, en definitiva, com diria jo, no és que estiguem demanant la lluna, sinó 
simplement que el tema del debat del deute de la Generalitat també ha de formar 
part d’aquest procés de diàleg entre, en aquest cas, la Generalitat i l’Estat, del finan-
çament, de les infraestructures i, evidentment, també sobre això, que té un impacte 
sobre les polítiques públiques, eh? I per tant té un interès compartit, no només des 
de Catalunya sinó del conjunt de comunitats autònomes.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Diputat... (Veus de fons.) Em demana la paraula? Per al-
lusions directíssimes.

(Veus de fons.)

Ernest Maragall i Mira

Deixi’m parlar com a diputat... (Veus de fons.)

La presidenta

De totes formes, té la paraula, diputat Maragall.

Ernest Maragall i Mira

Molt bé, molt bé. No, jo, simplement, per... Potser el millor és que els faci arribar 
l’estudi de l’Institut Valencià d’Investigacions Econòmiques, que examina el mo-
del actual de finançament a l’Estat i fa diverses valoracions i, entre altres, defineix 
aquest concepte d’infrafinançament autonòmic per capita. És clar, ho fa des d’una 
òptica en què el Govern valencià també deu ser igual de «despilfarrador», igual de 
separatista, igual de no sé quantes coses més que és el de Catalunya, cosa que és 
relativament sorprenent, no?

Però ho dic perquè aquest estudi jo crec que és solvent i és seriós i posa de ma-
nifest l’absoluta inadequació del model actual de finançament respecte a l’evolució 
de l’economia espanyola, en els seus paràmetres de creixement, els seus models de 
creixement, les seves particularitats regionals, etcètera.

I com castiga molt especialment economies com la valenciana, la catalana o la 
de les Illes, eh?, precisament, que, en fi, que veuen increment de valoració i en canvi 
veuen un sistema de finançament que...

La presidenta

Diputat, s’hauria d’ajustar... 
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Ernest Maragall i Mira

castiga...

La presidenta

Li he donat la veu per al·lusions.

Ernest Maragall i Mira

Acabo en trenta segons.

La presidenta

S’hauria d’ajustar al que ocupa.

Ernest Maragall i Mira

Només per dir que aquest estudi el que posa de relleu és una pèrdua d’ingressos 
del conjunt de les comunitats autònomes de 84.500 milions d’euros per al conjunt de 
les comunitats, de les quals correspondrien a Catalunya 11.607, que és, curiosament, 
una quasi absoluta equivalència, que fa una equivalència absoluta entre el cost del 
deute associat als mecanismes de propietat...

La presidenta

Diputat, hauria d’acabar, si us plau.

Ernest Maragall i Mira

...i el dèficit d’infrafinançament acumulat per Catalunya.

La presidenta

Gràcies, diputat.

Ernest Maragall i Mira

És una realitat indiscutible o molt poc discutible per qualsevol que se la vulgui 
mirar de prop...

La presidenta

Gràcies, diputat.

Ernest Maragall i Mira

Per tant, jo els proposo que fem aquest debat de...

David Cid Colomer

La proposta de resolució era meva. (Rialles.)

La presidenta

Gràcies, diputat.

David Cid Colomer

La proposta de resolució era del meu grup, si no li sap greu.

La presidenta

Ja l’he fet acabar.
Passem, doncs... Ah, perdó. 
(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.)

Santi Rodríguez i Serra

També li demano la paraula com a diputat.

La presidenta

Un minut, diputat.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. No, em sobrarà.

La presidenta

Que bé.
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Santi Rodríguez i Serra

Senyor Maragall, es pot estalviar enviar-nos l’estudi de finançament de l’Ins-
titut Valencià, perquè el coneixem sobrerament. També, el que m’estranya és que 
vostè necessités l’estudi de l’Institut d’Estudi valencià, vostè que formava part d’un 
Govern..., vostè que formava part del Govern que va negociar el model de finança-
ment, precisament, amb el Govern del Partit Socialista a l’Estat.

Jo ja entenc que, de vegades, quan vostès fan canvis sovint de posicions políti-
ques s’obliden ràpidament, quan estan en un partit, s’obliden ràpidament que feia 
poc que estaven en un altre partit que tenia també unes determinades responsabili-
tats, que aquest és el seu cas.

I acabo ràpidament amb el senyor Cid. Quan el ministre d’Hisenda era el senyor 
Montoro estava treballant en aquesta línia que demana la moció, precisament. Però 
quan vostès van decidir canviar la o per la e, i ara tenim la ministra Montero, fins 
aquí ha arribat la història.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Un debat interessant el d’aquesta proposta de resolució.
Si els sembla, la passem a votació i, per tant, vots a favor de la proposta de re-

solució?
Onze vots a favor.
Vots en contra?
Set en contra, Ciutadans i Partit Popular.
I abstencions?
Dos, del Grup Parlamentari Socialista.
Moltes gràcies.
Passem endavant. Tenim els punts 12, 13 i 14 que han estat posposats.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per a 
persones amb discapacitat auditiva i sobre l’accessibilitat dels edificis 
públics per a persones amb discapacitat auditiva 

250-00842/12 i 250-00843/12

Passem al 15, Proposta de resolució sobre l’accessibilitat dels webs públics per 
a persones amb discapacitat auditiva, a proposta del Grup Parlamentari Socialista i 
Units per Avançar.

Entenc que té la paraula la senyora diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, gràcies, presidenta. Aquesta i la següent quasi bé les podríem fer juntes, si 
els sembla. Són dues propostes de resolució que va fer el meu company diputat Pol 
Gibert, pensant-se que això aniria a polítiques digitals, però és cert que tota l’atenció 
al ciutadà depèn de vicepresidència, per això suposo que la van assignar a aquesta 
comissió.

En tot cas, seré molt breu, perquè ho explica molt bé l’exposició de motius. 
A Catalunya tenim 31.320 persones amb discapacitat auditiva i el que pretén aques-
ta proposta de resolució, que és la 15 i la 16, és que intentem generar igualtat d’opor-
tunitats, i per tant que cap persona que té problemes auditius, des de naixement, per 
malaltia o perquè ens anem fent grans i de vegades es perd aquesta capacitat, perdi 
capacitat..., que se’ls garanteixi un bon tracte a l’Administració.

En la primera proposta de resolució parlem de webs, és a dir, molts tràmits ad-
ministratius es fan a través de webs públics, i per tant aquí demanem que hi hagi 
l’accessibilitat necessària perquè les persones amb discapacitat auditiva puguin ser 
ateses i puguin fer les gestions oportunes.
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I a la resolució número 16 el que demanem és que en aquestes mateixes persones 
que tenen aquesta discapacitat, als edificis públics físics també se’ls atengui de ma-
nera adequada i no se sentin desplaçats per la seva discapacitat.

Per tant, una fa referència a l’àmbit més digital i l’altra als espais físics de l’Ad-
ministració. I aquestes són les dues propostes.

Dir que hem acceptat les esmenes que ens fa el Govern a la proposta número 15 
i a la 16. Per tant, acceptaríem les esmenes, si a vostès els sembla oportú.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Entenc, doncs, que, en la mateixa línia, com que també 
les esmenes presentades són, en els dos casos, també pels dos grups de Govern, si 
els sembla ja les intervencions també les fem conjuntament.

Per tant, per defensar les esmenes, pel Grup Parlamentari Republicà, la senyora 
Laïlla, la diputada Laïlla.

M. Assumpció Laïlla i Jou

Gràcies, presidenta. Sí, també molt ràpidament, per posicionar-nos respecte a 
aquestes dues propostes de resolució.

La primera fa referència a les webs i el matís que fem nosaltres amb l’esmena és 
un matís tècnic amb el qual, més enllà d’incorporar el llenguatge de signes català, 
el que plantegem és que s’assumeixin i es compleixin aquelles obligacions que estan 
recollides a la normativa de la Unió Europea i també en un real decret d’accessibi-
litat.

I, de fet, només destacar que també a la Generalitat, des de fa més d’un any, ja es 
disposa d’una eina que precisament el que fa és auditar això i anar revisant i millo-
rant, incorporant noves eines de traducció, d’interpretació, d’aquelles webs o d’aque-
lla informació que calgui.

Per tant, en aquest cas, la nostra esmena a la primera proposta de resolució anava 
en aquesta línia.

I en la segona també és una esmena d’incorporació d’un punt 3, que precisa-
ment el que es diu és que estem molt d’acord que tots els edificis públics incorporin 
aquelles mesures que facilitin l’orientació d’aquelles persones que tenen alguna dis-
capacitat, i el matís que afegim nosaltres és que això s’incorpori en el marc del 
codi d’accessibilitat perquè no només depèn de la Direcció de Patrimoni, la gestió 
d’aquesta accessibilitat, sinó que hi ha molts edificis i institucions públiques que de-
penen o estan gestionades per cadascun dels departaments els quals ofereixen ser-
veis i que, per tant, aquests són els que tenen la responsabilitat d’adequar aquesta 
normativa i aquesta accessibilitat.

I, per tant, el que fem és incorporar-ho a aquest codi, per tal que tota la Generalitat 
pugui incorporar-ho en els seus edificis i institucions públiques.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Per Junts per Catalunya té la paraula la diputada Elena 
Fort.

Elena Fort i Cisneros

Moltes gràcies, presidenta. Reiterant el que ha dit la meva companya, són dues 
esmenes de caire bastant tècnic.

La primera, respecte les webs, és explicar que el que fem és garantir el compli-
ment de la normativa europea, bàsicament, i que la llengua de signes catalana hi ha 
problemes de recursos humans i materials per fer-ho. Evidentment, no hi renunciem, 
però el que hem de garantir és el compliment de la normativa europea; per tant, és 
una esmena bastant tècnica.

I en el cas dels edificis públics, el mateix. És a dir, s’incorpora aquesta obligació 
en el marc del codi d’accessibilitat atès que, d’acord amb la normativa de Patrimoni, 
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el manteniment de cadascun dels edificis depèn del departament a què estiguin as-
signats. I, per tant, també és una esmena tècnica.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Continuem amb els posicionaments.
Per part del grup Parlamentari de Ciutadans...

Mercè Escofet Sala

Mercè Escofet.

La presidenta

Molt bé.

Mercè Escofet Sala

Gràcies, presidenta. Amb relació a la primera proposta de resolució, hem de ser 
conscients que cada dia més la relació entre els ciutadans i l’Administració públi-
ca es produeix per mitjà de dispositius tecnològics, més que no pas personals. Per 
aquest motiu, no es poden permetre discriminacions de cap mena.

L’accessibilitat és un dret de la persona i com a tal ha de ser tractat per aconse-
guir l’equiparació d’oportunitats.

En aquesta proposta de resolució tractem sobre l’accessibilitat electrònica, que és 
la facilitat d’accés a les TIC i als continguts d’internet, i des de Ciutadans recolza-
rem aquesta proposta de resolució i vetllarem perquè les persones amb discapacitat 
auditiva no es quedin al marge de poder accedir a tota la informació de les webs 
públiques.

I continuo amb la següent proposta de resolució. Doncs, seguint amb la mateixa 
línia, tots els ciutadans haurien de poder accedir als edificis públics en igualtat de con-
dicions i des del nostre grup recolzarem aquesta proposta de resolució sobre l’acces-
sibilitat dels edificis públics per a persones amb discapacitat auditiva, ja que l’accés a 
qualsevol edifici públic, ja sigui destinat a oficines, llocs de treball, centres de salut, 
etcètera, ha d’estar adaptat a les necessitats d’aquest col·lectiu, com per exemple amb 
un sistema visual d’alarma, telèfons adaptats, adequada senyalització d’espais i siste-
mes d’il·luminació.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada Mercè Escofet –ara ja no m’oblidaré del seu nom. 
Gràcies.
En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Simplement per dir que donarem suport a les dues propostes.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I per acabar, pel Subgrup Parlamentari Popular, el senyor 
Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el suport a les dues propostes de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies.
Entenc que les votem per separat per si hi ha alguna diferència o algun matís? 

No? Les podem votar conjuntament? Molt bé.
Doncs, per tant, pel que fa al punt 15 i al punt 16, sobre l’accessibilitat als webs 

de les persones amb discapacitat auditives i als edificis públics, vots a favor dels 
punts 15 i 16?

Unanimitat en els dos punts.
Moltes gràcies, diputats.
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Proposta de resolució sobre la defensa de la lliure competència
250-00868/12

Passem al... El darrer punt de l’ordre del dia és la Proposta de resolució sobre 
la defensa de lliure competència, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Entenc que la defensa vostè mateix, diputat Josep María Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Bien, hoy nos vemos obligados a presentar y defender una pro-
puesta de resolución, otra más, por unos actos que no son propios de unos gobernantes 
de un estado democrático, pero que por desgracia tan solo son un ejemplo más de su 
día a día de despropósitos.

Miren, es una auténtica aberración que, desde las instituciones, desde el propio 
Govern de la Generalitat, se blanqueen y justifiquen acciones de boicot a las empre-
sas como las que están promoviendo la ANC. Que blanqueen y justifiquen acciones 
que, en definitiva, lo que crean es conflicto, acciones que discriminan por motivos 
meramente ideológicos.

Es una aberración que unos gobernantes, desde las propias instituciones que con-
trolan políticamente, vayan de la mano de los que crean listas de buenos y malos, 
inmersos en un todo vale con el objetivo de desestabilizar un país democrático como 
el nuestro, que es España.

Es una auténtica vergüenza que en pleno siglo xxi unos políticos irresponsables 
blanqueen y justifiquen a los que alientan a que sus seguidores repudien y señalen a 
los que no creen en sus dogmas.

No es actuar de manera responsable, no es actuar de manera responsable aplau-
dir a los que incitan a boicotear y perjudicar a todas aquellas empresas, a todos 
aquellos empresarios y, en definitiva, a todos aquellos autónomos y trabajadores que 
no están dispuestos a salir a la puerta de su comercio o de sus oficinas con un lazo 
amarillo para caerles bien a ustedes.

Ustedes han roto la sociedad. Han roto familias y amistades, sembrando sim-
plemente el conflicto, sembrándolo cada día, sembrándolo en cada ocurrencia, sem-
brándolo en cada declaración incendiaria que ustedes hacen. 

Y ahora lo hacen con las listas de buenas y malas empresas, señalando y enfren-
tando a las empresas y a sus trabajadores. Intentan hacer exactamente lo mismo que 
les han hecho a los funcionarios, a los Mossos, a los profesores, al personal sanita-
rio: intentan que no se atrevan a llevarles la contraria a su república imaginaria, ex-
hibiendo lazos amarillos en los ayuntamientos y en los edificios públicos.

Y lo hacen para dejar su amenaza meridianamente clara: el que no idolatre nues-
tros mantras que se atenga a las consecuencias, que sepa que en la Cataluña del 
desgobierno, que en la Cataluña donde hay dirigentes políticos dispuestos a saltarse 
las leyes y que anuncian que no van a acatar las sentencias, que en la Cataluña de 
los políticos de la desobediencia y del conflicto, que en esa Cataluña de gobernan-
tes dispuestos a vulnerar derechos y libertades, los que llevan la contraria no van a 
tener espacio, y el que se mueva no va a salir en la foto. Y ese es el mensaje de la 
ANC que ustedes aplauden, justifican y blanquean.

Hoy, con esta propuesta le damos la oportunidad de dejar de ser cómplices de 
las listas de buenos y malos. Cataluña en este momento, y nunca, se merece listas, 
listas de buenas y malas empresas a las que ponen en riesgo sus puestos de trabajo 
y que dividen todavía más a la sociedad catalana. Señalamientos que perjudican el 
progreso y el bienestar social.

Por eso instamos al Govern de la Generalitat a realizar, a través de su presiden-
te, una declaración institucional de rechazo a las campañas que realiza la ANC. 
Aprovechen la oportunidad que les damos hoy. Facilítenle la vida a las empresas en 
vez de ponerle palos en las ruedas.
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Estamos en pleno proceso de desacceleración económica. Reflexionen, tienen 
que dejar de ser parte del problema y dejen de hacer la vista gorda con el boicot a 
las empresas que no creen en sus dogmas.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. També s’han entrat esmenes per part dels grups de Go-
vern.

Per tant, en nom del Grup Republicà, té la paraula la diputada Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Bé, gràcies, presidenta. És un clàssic, no? És la moció que tocava de Ciutadans 
per tenir el tall de veu. Senyor Cano, sap què és el..., què vol dir fer llistes? És el que 
ha fet el senyor Carrizosa aquest matí amb els lletrats del Parlament. Això és fer 
llistes de bons i de dolents.

I, en aquest cas, nosaltres podem estar més o menys d’acord amb l’oportunitat de 
la campanya de l’ANC, però el que hauríem de fer és parlar amb propietat. Vostès 
aquí parlen de boicot, quan, en realitat, del que estem parlant és de recomanacions. 
Recomanacions en positiu. Sí, sí, els convido que entrin a la pàgina web i que vegin 
doncs com es recomana la compra i consum de determinats productes amb deter-
minats valors. 

Si entren, si fan l’exercici, veuran, per exemple, que poden escollir empreses que 
tinguin responsabilitat social o que respectin el medi ambient o potser que tinguin 
una web o atenció al públic en català. Estem parlant de recomanacions.

També he fet l’esforç de mirar quantes empreses hi havia inscrites en aquesta 
pàgina web, i el novembre de 2018 eren dues-centes. Saben?, l’ecosistema d’empre-
ses a Catalunya està format per 618.000 empreses, 1.300 start-ups i 8.600 empreses 
estrangeres. Per tant, veiem encara més la ridiculesa i la voluntat clarament política 
d’aquesta proposta de resolució. 

Si vostès tinguessin una preocupació real pels problemes de la gent, doncs no 
ens farien perdre el temps amb aquest tipus de propostes de resolució, i estaríem 
parlant dels retards en infraestructures, els retards en el corredor del Mediterrani o, 
per exemple, també el fet de que a Catalunya i també a Espanya les empreses pa-
guin l’energia un 25 per cent més cara que en altres països europeus. Parlaríem de 
problemes reals i no estaríem aquí buscant el tall de veu, el titular, que, sincerament, 
és l’únic que busquen. 

I, realment, se’m regira l’estómac cada vegada que busquen fer aquesta demagò-
gia, confrontar, perquè realment no hi ha cap proposta sobre la taula i és una cosa 
que dol, sobretot quan ve del principal partit de l’oposició.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula la diputada Gemma Geis.

Gemma Geis i Carreras

Sí, bona tarda, presidenta. Doncs, com assenyalava la diputada d’Esquerra 
Republicana, és una proposta que ja hem escoltat altres vegades. 

Avui no és el millor dia per parlar d’irresponsabilitat. Quan vostè parla d’asse-
nyalar i parla de mestres, jo li demanaria una mica de respecte. Perquè aquí els únics 
que han assenyalat mestres, amb fotografies, per les xarxes i no han demanat ni per-
dó són vostès. Per tant, una mica de respecte a tots els mestres de Catalunya.

Quan vostès parlen d’aquesta proposta de resolució, suposo que el que volen és 
defensar la lliure competència, no? Doncs aquest matí, en el debat del model aero-
portuari, podien haver defensat un model de gestió descentralitzada d’AENA i no el 
que defensen vostès, que és un model centralitzat que limita les oportunitats.
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Aquesta campanya és una campanya de recomanacions. Com en molts altres àm-
bits, els compradors, en funció d’una determinada campanya de publicitat, en funció 
de ser l’empresa transmet uns valors que un s’hi sent més còmode o no, etcètera. 
I per tant això és una sèrie de recomanacions.

Tant és així que el dia 12 de setembre algú poc sospitós de menystenir aquesta 
lliure competència, l’Angela Merkel, va fer unes propostes per tal d’ajudar, de re-
colzar els esforços..., o sigui, que els consumidors alemanys compressin, en aquell 
cas, cotxes, que fossin més respectuosos amb el medi ambient. Suposo que aques-
ta mateixa recomanació de compra que feia la consellera Merkel vostès..., doncs és 
bastant assimilable a aquesta llista de compra o de consumidors, aquestes recoma-
nacions de consumidors.

Per tant, nosaltres no hi veiem aquí aquests boicots que vostès plantegen, sinó 
recomanacions que es poden produir en molts àmbits en la compra dels ciutadans 
en determinats productes.

I el que farien bé, si es volen realment acostar a aquesta Catalunya real que diuen, 
és preocupar-se com és que el Govern espanyol censura el projecte del 5G, com és  
que limita les capacitats aeroportuàries, com és que aquests 1.300 milions d’euros que  
van haver de fer aquest tancament de caixes al mes d’agost afecta en impacte de 
l’economia de tots els catalans i catalanes. 

Vostès..., estaria bé de fer-se aquestes preguntes, perquè, escolti, al final, vostès 
només tenen un projecte per a Espanya, que és el projecte del 155. Ni defensen la 
Catalunya autonòmica, perquè estarien aplicant dia sí i dia també el 155. 

Per tant, nosaltres ple suport a aquesta campanya perquè és una campanya que re-
comana diferents empreses, per exemple, empreses cooperatives, empreses que tenen 
un tracte amb el medi ambient i amb un compromís cívic superior i, per tant, des d’a-
quest punt de vista, i de l’apoderament ciutadà, només podem fer que donar-hi suport.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Continuem amb els posicionaments. Per part del Grup 
Socialistes i Units per Avançar, la diputada Alícia Romero?

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bé, no és la primera vegada que Ciutadans ens porta pro-
postes de resolució similars a aquesta. Em sembla que l’última va ser en la Comissió 
d’Empresa i Coneixement i em sembla que repetiré bastant l’argumentari que vaig 
utilitzar en aquella comissió.

No crec que siguem nosaltres els que els haguem de dir a les entitats quina ha de 
ser la seva política. Jo puc estar d’acord amb el que fa una entitat o una altra, però 
són entitats privades i per tant doncs tenen els seus socis, que decideixen si fan les 
coses bé o malament.

No crec que sigui feina dels grups parlamentaris ficar-nos amb el que fa la so-
cietat civil, ens agradi més o menys. I, per descomptat, no instar el Govern a fer o 
desfer en aquest sentit, no?

Per tant, si hi ha una entitat que ha pres una decisió que ens pot agradar més o 
menys o pot ser encertada o desencertada, no crec que, des de l’àmbit públic, ens 
hàgim de ficar amb el que fan les entitats, no? Perquè sinó estaríem tot el dia aquí 
parlant, justament, del que fa una bé o malament.

Ara, és veritat doncs que, bé, doncs que estaria bé que el president de la Generalitat 
pogués dir, de manera pública, en qualsevol Ple, que és veritat que no s’ha de boico-
tejar cap empresa; cap empresa de cap tipus, ni unes ni unes altres. I per tant, això, 
igual que no s’ha de boicotejar cap persona ni s’ha d’establir allò de persona non 
grata en un municipi. 

És a dir, és veritat que estaria bé que en algun moment el president de la 
Generalitat digués que tothom és benvingut, totes les empreses que estan a Catalunya 
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mereixen el nostre respecte, igual que totes les persones, totes les entitats, etcètera, 
etcètera.

Però va més enllà del motiu pel que Ciutadans fa aquesta proposta de resolució, que 
és en concret sobre aquesta llista que l’ANC va presentar fa unes setmanes, no?

Per tant, nosaltres amb el primer punt podríem estar d’acord, perquè creiem que 
està bé que el president de la Generalitat donés exemple i, per exemple... No sé si 
ha esmentat l’error, no? Però, fa pocs dies, jo, per exemple, i crec que molts catalans 
vam estar molt contents de que Espanya guanyés la final del món de bàsquet, hi 
havia catalans, és veritat, jugadors, però també hi havia madrilenys i d’altres llocs, 
m’és igual d’on fossin. Espanya va ser campiona del món, amb alguns catalans des-
tacats, entre ells Ricky Rubio, un jugador que se li va donar el premi al millor juga-
dor a la final i a tot el torneig, i no va haver-hi una felicitació pública del president, 
almenys en els dos o tres dies després. No sé si ho ha fet. Això no està bé. 

Estaria bé que el president, en aquest cas i en tants d’altres, fos molt més res-
pectuós i tolerant amb Catalunya i amb el que moltes vegades sentim els catalans. 

Ara, estem en contra, des del Grup Socialista, del punt 2. És a dir, nosaltres no 
creiem que la Generalitat s’hagi de dedicar a obrir vies judicials per intentar decidir 
si està bé o no està bé el que fa una entitat privada. 

I per tant, en el primer punt votaríem a favor, però, i ho entenem des del punt de 
vista més genèric, eh? I vull posar aquest exemple de la selecció espanyola, perquè 
em sembla molt didàctic, no?, del que..., d’aquest vot que nosaltres fem favorablement 
a aquest punt 1, i votarem en contra del punt 2, perquè no creiem que sigui la tasca ni 
del Govern ni tampoc d’aquest Parlament ficar-nos en com fan les coses les entitats, 
més enllà que, evidentment, hi hagi un delicte, però no crec que en aquest cas ho sigui.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, gràcies, diputada. I pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem, senyor Cid.

David Cid Colomer

Sí, bé, nosaltres, des de Catalunya en Comú Podem, ho hem dit de manera rei-
terada. És a dir, nosaltres no compartim l’estratègia de l’ANC en molts aspectes i 
en particular, per exemple, en aquest, que jo crec que ha aconseguit també una cosa 
molt poc habitual, com és posar d’acord, en aquest cas, les grans centrals sindicals 
amb algunes patronals, com per exemple Pimec, eh? 

Jo crec que, òbviament, no?, aquesta llista, per més que es vulgui, en tot cas, dis-
fressar, té uns certs objectius polítics. Jo crec que és un error, fins i tot, estic convençut 
i, a més a més, em consta que moltes persones que formen part de l’independentisme 
social i de l’independentisme polític també ho creuen, eh?, i almenys a mi així m’ho 
han traslladat, que aquesta llista o aquest recull d’empreses és un error. 

I, en definitiva, jo crec que això no ajuda al que per a nosaltres és una prioritat, 
que és que puguem trobar solucions dialogades, puguem trobar solucions per resol-
dre el problema polític que hi ha avui a Catalunya, no?

Sí que és veritat que no deixa de ser, en definitiva, curiós que aquesta proposta la 
presenti Ciutadans, quan jo crec que és un dels partits que alimenta, dia sí dia també, 
el conflicte polític a Catalunya. I que, miri, parlant de llistes, també n’ha fet moltes 
vegades Ciutadans. Només vull parlar, per exemple, en aquest cas, de com el senyor 
Rivera retuitejava la llista, en aquest cas, de mestres, per exemple, de Sant Andreu 
de la Barca, no? 

Per tant, bé, tenim molta tendència darrerament, en el Parlament, a veure la pa-
lla a l’ull de l’altre i no veure la biga a l’ull propi. Però, en tot cas, bé, ja forma part, 
suposo de la situació en la que ens trobem i del joc polític, no?

Per tant, nosaltres sí que, òbviament, com que no compartim en cap cas l’estra-
tègia de l’ANC, donarem suport al primer punt.
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Al segon punt jo coincideixo amb el que es deia ara. És a dir, un element més de 
desjudicialitzar la política, bé, jo crec que en definitiva no crec que sigui, no?, i que 
es parla, fins i tot, d’iniciar accions judicials, quan jo no crec que s’estigui fent cap 
vulneració de..., ni que s’estigui produint cap delicte, no?

Jo insisteixo en el que deia, crec que fer llistes per posicionaments polítics no em 
sembla el més adient en cap dels casos. Altra cosa és que estiguéssim parlant de llis-
tes per a empreses que han estat vinculades a casos de corrupció, per exemple, no?, 
del 3 per cent. Altra seria llistes d’empreses que tenen delictes ambientals o que afec-
ten directament, no?, en aquest cas, doncs com hi ha hagut, eh?, empreses que han 
produït també efectes nocius sobre la ciutadania. 

Però sobre els funcionaments polítics o estratègics o fins i tot econòmics que 
pugui tindre, bé, forma part del debat democràtic i per tant crec que això no hauria 
d’estar, en aquest cas, a debat en la societat catalana i en una societat democràtica.

La presidenta

Gràcies, diputat. I pel Grup Parlamentari Popular, el diputat Santiago Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. És evident, com deia la senyora Romero, que les entitats han 
de poder fer el que tinguin per convenient i els partits polítics, doncs, també hem de 
poder opinar en relació a allò que fan les entitats. Especialment, quan allò que fan 
les entitats té o pot tenir una repercussió sobre l’interès públic, sobre l’interès gene-
ral i, a més a més, doncs hi ha un govern que simpatitza amb la idea.

Perquè és cert, no és la primera vegada que parlem d’aquesta campanya de 
l’ANC, vam tenir l’oportunitat de fer-ho també en el Ple del Parlament. I sí que és 
cert que la consellera d’Empresa i Coneixement ho va ràpidament condemnar, però 
va ser rectificada pocs minuts després pel mateix president de la Generalitat mos-
trant la seva simpatia per aquesta acció d’aquesta entitat, no?

I per tant entenem que això ja transcendeix l’àmbit de l’entitat, té un interès pú-
blic i per tant ens hi hem de poder expressar.

Sentint també quin és el parer dels grups que donen suport al Govern, jo crec que 
encara és un motiu addicional per no només poder tractar aquesta qüestió, sinó donar 
suport a la proposta de resolució, en el benentès de que segurament les accions judi-
cials no hi caben, però també en el benentès que crec que hem de donar senyals clars 
de que, en democràcia, determinades actituds no es poden tolerar. I aquesta és una 
d’aquelles actituds que entenem que, en benefici de la democràcia i en benefici de la 
llibertat, no es poden tolerar. I per tant donarem suport a la proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Senyor Cano, per posicionar i per contestar les esmenes?

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. En primer lugar, para la compañera de Esquerra Republicana, 
decir que, para nosotros, evidentemente, en ningún caso es perder el tiempo la de-
fensa de las empresas y los trabajadores catalanes. Yo pienso que es el tiempo mejor 
empleado que podemos tener en este momento.

La compañera de Junts per Catalunya. Mire, no son recomendaciones, son boi-
cots. Lo que hace la ANC es señalar a todas aquellas empresas que no estén en esa 
lista. Y usted me comenta que les da pleno apoyo a esas empresas, señora Geis, me 
dice: «Yo le doy pleno apoyo a esas empresas.» Sin embargo, desconoce ni cómo 
tratan el medio ambiente, ni cuáles son sus características, ni cuáles son sus acti-
vidades. Hay doscientas empresas. Simplemente lo que les une es una ideología, la 
suya, y por eso la apoya. Evidentemente, eso no es apoyarlas por el bien al planeta o 
por el bien para la economía o por el bien, como hace la señora Merkel.

Señora Romero, sí que es responsabilidad y competencia del Govern defender la 
libre competencia. Así lo establece el Estatut d’autonomia. La Generalitat tiene la com-
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petencia para defender la libre competencia. Si entendemos, y es más que probable, que 
este tipo de actuaciones están atentando a la libre competencia, además con el apoyo 
explícito, lo hemos visto hoy, del Govern o de los grupos parlamentarios que apoyan al 
Govern, evidentemente tendrán que empezar e iniciar las acciones oportunas.

Como bien decía el señor Cid, no lo digo yo solo, lo dicen las propias entidades 
relacionadas con los agentes económicos. Lo dice Pimec, lo dice Foment, y hablan 
explícitamente de eso, de que atentan contra la libre competencia y que atentan con-
tra los trabajadores catalanes.

Y ahora, posicionándome sobre la enmienda que me han presentado, porque me 
han presentado una enmienda de la que no han hablado, que quieren cambiar la pro-
puesta por la derogación del Real Decreto Ley de Sociedades para facilitar la movi-
lización de empresas fuera de Cataluña. 

Y a este respecto, decirles un par de cosas. En primer lugar, ninguna asamblea 
de esas empresas que expulsaron ha rectificado y tenían la posibilidad de hacerlo. 
Ninguna asamblea ha rectificado y le ha dicho al consejo de administración que 
cambie su decisión y traslade la empresa a Cataluña, por desgracia.

Y, en segundo lugar, cuando ustedes quieren derogar ese decreto, que es un decre-
to que permite tanto la salida como la entrada de empresas, es porque su «Tornarem 
a fer» implicará que vuelvan a expulsar más empresas, porque si no ese mismo de-
creto facilita la vuelta o la entrada de empresas en Cataluña.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cano. 

Raquel Sans Guerra

Presidenta, per contradiccions.

La presidenta

Diputada, per no obrir torn i no obrir debat, no té la paraula.
Podem votar els dos punts alhora o els hem de votar per separat?
Molt bé.
Doncs, passem a votació el primer punt, que parla de «realitzar, a través del seu 

president, una declaració pública institucional...», etcètera.
Vots a favor?
Nou vots, del Partit Socialista, Subgrup Popular i Ciutadans; nou vots.
Vots en contra?
Deu.
I no hi ha cap abstenció.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposta de resolució. (Pausa.)
Perdoneu, el segon punt.
Vots a favor?
Set, de Ciutadans, Partit Popular.
Vots en contra?
Onze.
I abstencions?
Una.
Per tant, el segon punt també queda rebutjat.
Moltes gràcies, diputats i diputades.
Ens emplacem a la propera comissió, que serà el dia 16 d’octubre, sinó hi ha 

canvis.
S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i set minuts.
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