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SESSIó NÚM. 10

La sessió s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presi-
deixen Rafael Luna Vivas i, en funcions, el secretari tercer 
de la Mesa del Parlament, Josep Rull i Andreu, acompa-
nyats del vicepresident, Xavier Crespo i Llobet; del secre-
tari, Juli Fernandez Iruela, i de la secretària en funcions, 
Montserrat Capdevila Tatché. Assisteix la Mesa la lletrada 
Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Meritxell Borràs i Solé, Xa-
vier Dilmé i Vert, Antoni Fernández Teixidó, Àlex Moga i 
Vidal, Carles Pellicer i Punyed, Joan Recasens i Guinot, 
M. Glòria Renom i Vallbona i Montserrat Ribera i Puig, pel 
G. P. de Convergència i Unió; Oriol Amorós i March, Jo-
sep Cosconera Carabassa, Agnès Russiñol i Amat i Marc 
Sanglas i Alcantarilla, pel G. P. d’Esquerra Republicana 
de Catalunya; Xavier Sabaté i Ibarz, pel G. P. Socialista; 
José Antonio Coto Roquet i María José Garcia Cuevas, 
pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Joan Mena 
Arca, Salvador Milà i Solsona i Josep Vendrell Gardeñes, 
pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, i Inés Arrimadas García i Jordi Cañas Pé-
rez, pel G. P. de Ciutadans.

Assisteix a aquesta sessió el director general de l’Associ-
ació de Productors d’Energies Renovables, Jaume Mar-
garit i Rosat, acompanyat de la coordinadora general, 
Eva López Nebot.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

Propostes de resolució

1. Proposta de resolució sobre l’aturada de la tramitació 
del projecte d’un centre de telecomunicacions al cim de 
Sant Mateu, a Premià de Dalt (tram. 250-00451/10). Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 89, 48; esmenes: 
BOPC 115, 61).

2. Proposta de resolució sobre la promoció de la marca 
turística Costa Daurada (tram. 250-00502/10). Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 93, 79; esmenes: BOPC 127, 42).

3. Proposta de resolució sobre la inclusió de la deno-
minació Costa Daurada en el projecte d’oci BCN World 
(tram. 250-00507/10). Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 93, 82; esmenes: BOPC 127, 43).

4. Proposta de resolució sobre la creació d’una xar-
xa de calls (tram. 250-00525/10). Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 97, 36; esmenes: BOPC 127, 43).

5. Proposta de resolució sobre la denegació dels per-
misos d’investigació Calaf C per a l’extracció de carbó 
i d’urani (tram. 250-00578/10). Grup Parlamentari So-
cialista, Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Mixt. Debat i votació 
de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 106, 58; esmenes: BOPC 
127, 47).

6. Proposta de resolució sobre l’aprovació del règim de 
transició que estableix la disposició transitòria de l’Ordre 
de l’Estat EHA/2899/2011, de transparència i protecció 
del client de serveis bancaris (tram. 250-00580/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 106, 61; esmenes: BOPC 127, 48).

7. Proposta de resolució sobre la garantia de continuïtat 
de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació de 
la producció d’energia amb fonts renovables (tram. 250-
00613/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 111, 59; esmenes: BOPC 149, 30).

Debat i votació de sessions informatives amb el conseller

8. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els acords amb l’empresa Veremonte per a la 
construcció dels parcs temàtics BCN World (tram. 354-
00004/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

9. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre el projecte BCN World (tram. 354-00118/10). Xavier 
Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

10. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupa-
ció sobre els objectius del seu departament (tram. 354-
00020/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

11. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre les dades de la desocupació i les accions per a 
combatre-la (tram. 354-00028/10). Montserrat Capdevila 
Tatché, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

12. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre les dades del programa de la renda mínima d’in-
serció (tram. 354-00059/10). Grup Parlamentari d’Inicia-
tiva per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

13. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els diàlegs competitius, les adjudicacions i l’impac-
te del nou model de les tecnologies de la informació i la 
comunicació (tram. 354-00061/10). Alícia Romero Llano, 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

14. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Economia i Conei-
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xement sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 
2013 en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015 (tram. 
354-00075/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

15. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els acords de la trobada del 15 de maig de 2013 
en el marc de l’Acord estratègic 2013-2015 (tram. 354-
00076/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

16. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-
2016 (tram. 354-00083/10). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

17. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2013-
2016 (tram. 354-00084/10). Inés Arrimadas García, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa.

18. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre el Pla estratègic de turisme (tram. 354-00088/10). 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud 
de sessió informativa.

19. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre la política energètica (tram. 354-00120/10). Alícia 
Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol-
licitud de sessió informativa.

20. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre el projecte de centre comercial de fabricants de 
Viladecans (Baix Llobregat) (tram. 354-00121/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de ses-
sió informativa.

21. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre els efectes de la pròrroga dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2012 en el pressupost d’aquest depar-
tament (tram. 354-00141/10). Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
sessió informativa.

22. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Em-
presa i Ocupació amb el conseller d’Empresa i Ocupació 
sobre l’escenari pressupostari d’aquest departament per 
al final del 2013 (tram. 354-00168/10). Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor-
mativa. 

Debat i votació de sol·licituds de compareixença d’entitats

23. Sol·licitud de compareixença de Carles Gilbert, al-
calde de la Granadella, davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte econòmic 
de l’energia eòlica a escala local a Catalunya» (tram. 356-
00175/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

24. Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, pro-
fessor associat i investigador del Departament de Geo-
grafia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’estudi «Impacte 
econòmic de l’energia eòlica a escala local a Catalunya» 
(tram. 356-00176/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

25. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat (tram. 356-
00206/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

26. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
Pimec-Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat 
de mercat (tram. 356-00207/10). Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.

27. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè infor-
mi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat (tram. 
356-00208/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

28. Sol·licitud de compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Ca-
talunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè 
informi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya 
de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat 
(tram. 356-00209/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

29. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè infor-
mi sobre la repercussió en el comerç de Catalunya de la 
futura llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat (tram. 
356-00210/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

30. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el co-
merç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat (tram. 356-00211/10). Grup Parlamen-
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tari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença.

31. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la re-
percussió en el comerç de Catalunya de la futura llei 
de l’Estat de garantia d’unitat de mercat (tram. 356-
00212/10). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 
de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.

32. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
TLN-100% Renovables davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre l’estat de les 
centrals nuclears a Catalunya: Una visió en perspectiva» 
(tram. 356-00261/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

33. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Dones Emprenedores davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre l’equiparació 
de valor entre homes i dones a l’economia, l’ocupació i la 
recuperació econòmica (tram. 356-00275/10). Montser-
rat Capdevila Tatché, del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

34. Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray, 
membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estu-
dis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector (tram. 
356-00343/10). Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

35. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
la Fundació Renovables davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè presenti els estudis relatius a l’energia 
eòlica i l’actualitat del sector (tram. 356-00344/10). Alícia 
Romero Llano, juntament amb dos altres diputats del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

36. Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis rela-
tius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector (tram. 356-
00345/10). Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

37. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis rela-
tius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector (tram. 356-
00346/10). Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

38. Sol·licitud de compareixença d’una representació de 
l’Associació de Productors d’Energies Renovables da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti 
els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sec-
tor (tram. 356-00347/10). Alícia Romero Llano, juntament 
amb dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

39. Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcal-
de de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments 
del projecte «Viladecans The Style Outlets» (tram. 356-
00349/10). Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

40. Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què expliqui els procediments del projecte «Viladecans 
The Style Outlets» (tram. 356-00350/10). Agnès Russiñol 
i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.

41. Sol·licitud de compareixença del director general de 
Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre la repercussió del projecte de centre 
comercial de fabricants de Viladecans (Baix Llobregat) 
en el comerç de la comarca (tram. 356-00364/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

42. Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià Cal-
vet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els procediments 
del projecte «Viladecans The Style Outlets» (tram. 356-
00351/10). Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

43. Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, con-
sultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre el futur de la indústria espacial 
a Catalunya (tram. 356-00361/10). Xavier Sabaté i Ibarz, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari So-
cialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

44. Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, direc-
tor general de Stardust Consulting, davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el futur de 
la indústria espacial a Catalunya (tram. 356-00362/10). 
Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

45. Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres Saba-
té, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana Mundial 
de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre el futur de la indústria espacial a Catalu-
nya (tram. 356-00363/10). Xavier Sabaté i Ibarz, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

Debat i votació de compareixences procediment legislatiu

46. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 200-00003/10). Govern de la Generalitat. Acord 
de la comissió sobre les compareixences (text presentat: 
BOPC 59, 28).
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46.1. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00236/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

46.2. Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, por-
taveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00238/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

46.3. Proposta de compareixença d’Ada Colau, membre 
de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals 
i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00239/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

46.4. Proposta de compareixença de José Maria Fernán-
dez Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00241/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

46.5. Proposta de compareixença de José Maria Fernán-
dez Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 de Bar-
celona, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00278/10). Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.6. Proposta de compareixença de Guillem Solé, jut-
ge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 

hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00247/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

46.7. Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo 
Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància núme-
ro 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum (tram. 352-00279/10). Grup Parlamenta-
ri de Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.

46.8. Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00245/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

46.9. Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, 
advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col·legi 
d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00264/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

46.10. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00276/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

46.11. Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00261/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

46.12. Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantils 
i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projecte de 
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llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00277/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

46.13. Proposta de compareixença del síndic de greuges 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00243/10). Grup Parlamentari d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.

46.14. Proposta de compareixença d’una representació 
del Síndic de Greuges de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00260/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

46.15. Proposta de compareixença de Francesc Ven-
drell Bayona, director de Consum i Territori del Síndic de 
Greuges, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum (tram. 352-00273/10). Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

46.16. Proposta de compareixença d’una representació 
del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i Defenso-
res Locals de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àm-
bit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00244/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

46.17. Proposta de compareixença de la síndica de greu-
ges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum (tram. 352-00248/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.18. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00242/10). Grup Parlamentari d’Inici-
ativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.19. Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00267/10). Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.

46.20. Proposta de compareixença d’una representació 
de Facua - Associació de Consumidors en Acció de Ca-
talunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
352-00256/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.21. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Consumidors amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00257/10). Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.22. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i Usuaris 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum (tram. 352-00258/10). Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.

46.23. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Unió de Consumidors de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00266/10). Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.
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46.24. Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00254/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

46.25. Proposta de compareixença de Luis Pineda, pre-
sident d’Ausbanc Consumo, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00252/10). Grup 
Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

46.26. Proposta de compareixença de Montse Andrés, 
delegada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00253/10). Grup Parlamentari de Ciutadans, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.27. Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les perso-
nes consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Regis-
tre de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum (tram. 352-00259/10). Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

46.28. Proposta de compareixença de Santos González 
Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espanyo-
la, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipo-
tecaris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum (tram. 
352-00249/10). Grup Parlamentari de Ciutadans, junta-
ment amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.29. Proposta de compareixença de Jofre Farrés, se-
cretari general d’Aicec-Adicae, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 

serveis públics de consum (tram. 352-00246/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

46.30. Proposta de compareixença de Manuel Pardos 
Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00250/10). Grup 
Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

46.31. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00251/10). Grup 
Parlamentari de Ciutadans, juntament amb un altre dipu-
tat del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.

46.32. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Asseguran-
ces de Catalunya amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum (tram. 352-00255/10). Grup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.

46.33. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, en nom del Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00275/10). Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació de 
la proposta de compareixença.

46.34. Proposta de compareixença d’Alfons Conesa Va-
diella, director de l’Agència Catalana de Consum, amb re-
lació al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00270/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.
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46.35. Proposta de compareixença de Domènec Marti-
nez Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Persones, 
Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de Terrassa 
(Vallès Occidental), amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum (tram. 352-00237/10). Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.36. Proposta de compareixença de Martí Batllori, ju-
rista del grup promotor de la iniciativa legislativa popu-
lar de la dació en pagament, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum (tram. 352-00240/10). Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

46.37. Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la mi-
llora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00262/10). Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.

46.38. Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00263/10). 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 
i votació de la proposta de compareixença.

46.39. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modifica-
ció de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum (tram. 352-00265/10). Grup Parlamentari Socia-
lista. Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.40. Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de 
la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de consum 
en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 

del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum (tram. 352-00268/10). 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.

46.41. Proposta de compareixença de Carme Trilla, de 
Càritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum (tram. 352-00269/10). Grup Parlamen-
tari Socialista. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.

46.42. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Política Financera, Asseguran-
ces i Tresor amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i 
préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum (tram. 352-00271/10). Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.

46.43. Proposta de compareixença d’una representació 
de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana amb rela-
ció al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i 
la substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum (tram. 352-
00272/10). Grup Parlamentari de Convergència i Unió. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.

46.44. Proposta de compareixença de Carles Enric Flo-
rensa, director de l’Observatori de Dret Privat de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores en 
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis públics 
de consum pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00274/10). Grup Parlamentari de Convergència 
i Unió. Debat i votació de la proposta de compareixença. 

Compareixença

47. Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, director 
general de l’Associació de Productors d’Energies Renova-
bles, davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per a pre-
sentar l’estudi de l’impacte macroeconòmic de les energi-
es renovables corresponent al 2011 (tram. 357-00035/10). 
Comissió d’Empresa i Ocupació. Compareixença.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Començaríem la sessió.

En aquest cas concret potser els sorprendrà que presi-
deixi temporalment la sessió d’aquesta comissió, pe-
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rò s’ha produït una circumstància excepcional, que el 
Reglament –que ho preveu tot– també en preveu la so-
lució. A dos punts de l’ordre del dia han de fer la presa 
de posició per part dels seus respectius grups parla-
mentaris el president i el vicepresident de la comissió. 
I, excepcionalment, en aquests casos, es preveu que un 
membre de la Mesa pugui –excepcionalment, hi insis-
teixo– presidir la sessió.

Per tant, començaríem. El primer que els haig de pre-
guntar és si algun grup vol comunicar alguna substi-
tució per a aquesta sessió. Algú demana la paraula? 
(Pausa.) Sí. El Grup d’Esquerra Republicana.

Oriol Amorós i March

Sí, el senyor Torrent serà substituït pel senyor Cosco-
nera.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. El Grup Socialista?

Montserrat Capdevila Tatché

Per part del Grup Socialista, el senyor Xavier Sabaté 
substitueix la senyora Eva Granados.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida?

Joan Mena Arca

Sí, per part del Grup d’Iniciativa - Esquerra Unida, el 
senyor Salvador Milà substituirà el senyor Marc Vidal.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Convergència i Unió?

Meritxell Borràs i Solé

Sí. En el Grup de Convergència i Unió, la senyora Mer -
cè Jou és substituïda pel senyor Joan Recasens.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Perfecte. I el Grup Popular?

José Antonio Coto Roquet

Senyor president, la senyora María José Garcia Cue-
vas substitueix el senyor Jordi Roca.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Perfecte. Doncs, en prenem nota.

(Veus de fons.)

Sí. Hi ha alguna alteració de l’ordre del dia? (Oriol Amo-
rós i March demana per parlar.) Sí. Senyor Amorós?

Oriol Amorós i March

Demanaríem, si és possible, que el punt tercer s’endar-
rerís al màxim.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Doncs, en prenem nota. (Veus de fons.) No, el 
3 no. Clar, el 3 no... És que el 3 no, no podrà ser, per-
què justament és un dels dos punts que em pertocarà 
de presidir a mi mateix. (Remor de veus.) No tindrem 
marge de maniobra.

Oriol Amorós i March

Doncs, aleshores, fem-ho al revés. Pot ser el primer 
punt de l’ordre del dia? És que jo hauré de sortir un 
moment a la CAI...

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

El 3, sí, sí.

Oriol Amorós i March

...i volia defensar aquest punt, també.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Si no hi troben cap inconvenient...

Oriol Amorós i March

Pot ser el primer punt de l’ordre del dia?

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

...substanciaríem com a primer punt de l’ordre del dia 
el número 3.

Respecte al punt 1, hi ha alguna petició concreta? (Re-
mor de veus.) Ens constava que el punt 1...

Oriol Amorós i March

Sí, el punt 1, per part d’Esquerra Republicana, el reti-
raríem, perquè volem continuar negociant el seu con-
tin gut. (Veus de fons.) Sí, el posposaríem –el pospo-
saríem–; no el retirem, el posposem. Gràcies, senyora 
Casas.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Perfecte.

Proposta de resolució
sobre la inclusió de la denominació 
Costa Daurada en el projecte d’oci 
BCN World (tram. 250-00507/10)

Doncs, aclarits tots aquests extrems, passaríem a de-
batre, com a primer punt d’aquesta comissió, el que 
inicialment constava en el número 3, que és la Pro-
posta de resolució sobre la inclusió de la denominació 
Costa Daurada en el projecte d’oci BCN World. I, per 
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presentar la proposta, té la paraula l’excel·lentíssim se-
nyor Luna.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, president. Aquesta és una proposta de 
resolució que ve del territori, evidentment. Tots sabem 
les gestions que s’estan fent per un projecte industri-
al turístic, que es denomina Barcelona World. És un 
projecte el qual està previst que s’instal·le al que és el 
territori de Tarragona, de Costa Daurada, i a nosal-
tres ens preocupa una cosa. Aquí venim a demanar, 
realment..., que nosaltres reconeixem que Barcelona 
World és una marca –Barcelona és una marca–, però 
també nosaltres reclamem per al territori de Tarrago-
na, per a Costa Daurada, que aquesta marca que nos-
altres tenim, que és pròpia, nostra, del territori, estigui 
present a la marca d’aquest complex industrial que es-
tà fent i que presenta la Generalitat de Catalunya i pre-
senta l’empresa que el vol fer.

Nosaltres hem de dir que no demanem, com les podrí-
em demanar, unes altres coses. Tots coneixem..., per 
exemple, Eurodisney no es diu París-Eurodisney; Ter-
ra Mítica no es diu Castellón - Terra Mítica; Eurove-
gas, si es fa, no es dirà Eurovegas-Madrid. I nosaltres, 
també, pensem..., i no demanem que tinga una marca 
pròpia, sinó que realment que siga compatible. 

Per què? Perquè el que ens preocupa moltíssim és que 
aquest turisme que vingui a aquesta instal·lació de 
Barcelona World estiga a Barcelona World i que des-
prés, realment, no tingui o no sàpiga que ha estat en 
un lloc diferent, que no és Barcelona. És a dir, que 
quan tornin al seu territori, diguin: «Escolti, Barcelo-
na és tan important que no sé a quants quilòmetres té 
un parc temàtic o té un parc turístic», com podria ser 
Barcelona World.

Per això nosaltres reclamem, per entitat de territori, 
per marca de territori, que a part de Barcelona World 
s’inclogui –s’inclogui– el que és Costa Daurada, per-
què és una demanda del territori, és una demanda dels 
hotelers, és una demanda, realment, de la societat ci-
vil, econòmica de Tarragona.

També haig de dir, i aquí no vull entrar a parlar d’unes 
altres coses, vull dir, ja parlarem i tindrem temps de 
parlar, si això, aquest complex industrial turístic, és el 
millor que pot tindre Tarragona, si això té realment 
alguna manera que el projecte siga compatible amb el 
model de turisme que tenim a Tarragona... El model 
de turisme que tenim a Tarragona ha passat d’un mo-
del de turisme que era, doncs, sol i platja a un model 
de turisme que avui poden gaudir del patrimoni de la 
humanitat de Tarragona, poden gaudir, doncs, de dife-
rents rutes, com també gaudir de tot el que és el turis-
me en auge, que ha estat a les Terres de l’Ebre, també 
del comerç. Veurem quina compatibilitat té amb el co -
merç de Tarragona, amb el comerç de Reus, amb el 
co merç de Cambrils. 

Vull dir que, a part de tot això –de tot això que ja par-
larem en el seu moment–, si és convenient o no aques-
ta indústria turística que es vol fer a Tarragona, si ai-
xò serà un parc simplement al qual vindrà la gent, se 

n’anirà, i no sabrà que Tarragona i que el seu territori 
tenen unes altres coses diferents. 

Nosaltres el que volem i sempre hem perseguit és que 
el turisme, quan surti de Catalunya, sàpiga que ha sor-
tit d’un territori que té unes peculiaritats pròpies, i no 
ens agradaria molt que quan sortissin del territori di-
guessin que han estat en un centre on solament han 
vist casinos –és a dir, joc– i comerç.

Per tant, aquest no és el debat. El debat d’avui és si 
volem o no volem que Costa Daurada estigui a la 
marca de Barcelona World. No dic que es tregui Bar-
celona World, perquè penso que això és una decisió 
dels empresaris, o de qui fa la inversió. Però nosaltres 
volem la identitat del territori. I això no és un proble-
ma exclusivament de l’empresa, això és un problema, 
també, de la Generalitat de Catalunya, si té aques-
ta sensibilitat per apostar realment pel territori. Ai-
xò és. 

I després ja veurem què és Barcelona World en si. 
L’únic que coneixem és que tenim un conseller d’Em-
presa i Ocupació mut –mut– en el tema. Encara no ha 
tingut una compareixença ni ha demanat una compa-
reixença per estar en aquesta comissió per explicar 
de què va aquest negoci. Quan se fa alguna pregunta, 
sobtadament la contesta el senyor Mas-Colell, i si ja 
volíem més coses, el que porta els negocis –vull dir 
«negocis»..., entre comunicacions i concertar entrevis-
tes i tal– és el senyor Vilajoana. 

Per tant... I sabem que avui, a Tarragona, precisa-
ment, en un fòrum d’empresaris se presenta –se pre-
senta– el projecte Barcelona World. I el presenta el 
senyor Colell, el presenta el senyor Adserà –que li to-
ca, evidentment, perquè és el director general– i el 
presenta el president de la Diputació de Tarragona, 
president del Patronat de Turisme de Costa Daurada. 
I aquí –aquí–, al Parlament de Catalunya, encara es-
perem que ens donin la informació que hem estat sol-
licitant.

Per tant, aquesta és la nostra proposta. Jo ja voldria 
defensar també, si me dóna..., el que són les esmenes 
que s’hi han presentat. Hi ha unes esmenes que ha pre-
sentat el Grup Socialista. Jo les trobo bé, aquestes es-
menes, els ho vull dir, però jo els demanaria que les 
retiressin, que fessin una proposta de resolució, que 
comptaran amb el vot favorable del Partit Popular, 
perquè, si no, el que aconseguirem amb això és difu-
minar la força que ha de tindre aquesta proposta de re-
solució, perquè el que es presenta com a esmenes no té 
una relació directa amb el que se demana en aquesta 
proposta de resolució.

I ens sabria molt de greu acceptar aquestes esmenes 
i després poder dir que, a part d’allò de Costa Dau-
rada, s’ha fet un poti-poti d’unes altres coses. Per 
tant, nosaltres demanem al Partit Socialista que, si 
us plau, si les pot retirar, per donar una importància 
a aquesta proposta de resolució, que avui presentem, 
que no és res més ni res menys que comptar que les 
terres de Tarragona també compten dintre de la Ge-
neralitat.
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El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Luna. Efectivament, hi ha unes 
esmenes presentades per part del Grup Socialista. Per 
defensar-les, té la paraula l’honorable senyor Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Estem davant d’un tema 
molt important –molt– per al conjunt de les comarques 
tarragonines, però també per a tot Catalunya. Tant és 
així que ahir coneixíem la notícia que el Govern, sor-
prenentment, ha trobat un grapat de milions d’euros 
per solucionar el problema, que ja fa dos anys que du-
ra, del consorci recreatiu i turístic de la impossibilitat 
de posar-se d’acord l’Ajuntament de Vila-seca i l’Ajun-
tament de Salou, en un consorci que està presidit pel 
conseller d’Economia del nostre Govern. Haurem de 
saber, finalment, com es concreta aquest acord, a cop 
de talonari, que finalment hem conegut ahir, a mitges, 
perquè no sabem ben bé encara quin n’és l’abast. Així 
que fixin-se si aquest tema comporta conseqüències, 
no? El Govern ha trobat uns quants milions, que no 
troba, doncs, per a les escoles bressol, per a escoles de 
primària, per a sanitat, etcètera.

Bé, però avui es tracta d’una proposta de resolució del 
Grup Popular, que només es concreta en un afegit al 
nom. Per això nosaltres hem presentat aquestes esme-
nes. Unes esmenes que pretenen dotar de més con-
tingut aquesta proposta de resolució. No s’entendria, 
senyor Luna, que, a les nostres comarques sobretot, 
doncs, demà la notícia fos que només hem parlat del 
nom de BCN World. 

Així que nosaltres hem volgut resumir bastant allò 
que entenem que hauria de ser, eh?, i allò que preo-
cupa, en el primer punt nostre, a molts sectors –efec-
tivament, com vostè ha dit–; preocupa molt als sectors 
econòmics, als sector dels hotels. Recordo, fa poques 
setmanes, a la premsa local, com el president del gre-
mi d’hotelers de la Pineda i Salou expressava la se-
va preocupació per com podia afectar, efectivament, 
el model de turisme familiar, que ha costat tants anys 
establir a les comarques de la Costa Daurada. 

Per això diem que s’hauria de vetllar perquè aquest 
projecte fos compatible amb el model de turisme fa-
miliar que s’ha impulsat en els darrers anys.

I, finalment, també, hi afegim tres paràgrafs més per 
dir que s’utilitzin les noves tecnologies. No voldríem 
que aquest projecte fos un conjunt d’edificis d’oficines, 
per entendre’ns, no?, que és el que ens temem que s’es-
tà pensant si no hi ha una pressió per part de tothom, 
també per part del Govern, perquè, en fi, el disseny de 
tot el que ha de ser aquest projecte, doncs, sigui ade-
quat als temps que vivim i als que vindran.

I, per últim, doncs, no entendríem que no es fes aquest 
projecte sense l’ús d’energies renovables. És molt im-
portant, en el temps que vivim, per la lluita contra el 
canvi climàtic, que es puguin utilitzar energies reno-
vables i prescindir, per tant, de l’ús, en la mesura del 
possible –que ho és molt–, dels combustibles fòssils, i 
així mateix que l’aigua i els residus es dissenyessin, el 

seu consum i la seva reutilització, d’acord amb criteris 
d’eficiència i de sostenibilitat.

No podem retirar aquestes esmenes, perquè volem col-
laborar que la seva proposta de resolució, senyor Lu-
na, doncs, tingui, des del nostre modest punt de vista, 
una entitat més gran respecte del que veiem que té en 
l’actualitat.

Moltes gràcies, president.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Sabaté. Ara obrirem el torn de presa 
de posició dels diversos grups parlamentaris. Per fer-
ho, en nom d’Esquerra Republicana, té la paraula l’il-
lustre diputat senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Sí. El primer que volíem dir és que entenem perfec-
tament la proposició del senyor Luna, del Grup Par-
lamentari del Partit Popular, però que defensa tan ve-
hementment i eficaçment el senyor Luna. L’entenem 
i compartim en bona part el seu significat. És a dir, 
nosaltres, aquest gran projecte empresarial que es di-
gui Barcelona World, doncs, hi podríem ficar algunes 
objeccions, no només des del punt de vista que hi fal-
ta una denominació tarragonina, sinó des del punt de 
vista que possiblement la marca Barcelona, des del 
punt de vista d’aquest humil diputat, potser s’hauria 
de vincular a altres activitats diferents de les que aquí 
es plantegen.

Malgrat aquesta coincidència, i malgrat, també, la co-
incidència que s’haurien de fer els màxim d’esforços 
perquè si aquest projecte finalment acaba tirant enda-
vant, doncs, sigui un projecte que repercuteixi sobre-
tot en el territori i que sigui complementari del tre-
ball turístic i de la difusió de l’oferta i es beneficiés 
l’afluència de públic en aquest territori..., se’n benefici-
és molt més enllà que un consorci turístic. És per això 
que mai ha estat el nostre model, el model de resort, 
eh? Doncs, si això fos així, efectivament compartiríem 
que s’haurien de buscar les màximes maneres de di-
fondre o d’estendre l’impacte positiu que pogués tenir 
un complex d’aquest tipus no només a un resort, sinó 
al conjunt de l’activitat turística de les comarques tar-
ragonines i més enllà fins i tot.

Dit tot això, també li he de dir al senyor Luna que 
no recolzarem la seva proposta de resolució. I no la 
recolzarem perquè dóna per descomptat que aquest 
projecte tirarà endavant, i nosaltres entenem que no 
estem en aquesta fase. Nosaltres entenem que els in-
versors han posat una sèrie de condicions, que cal es-
tudiar. I en algunes d’elles nosaltres hem dit que no 
hi estem d’acord. I com que els inversors han dit que 
algunes d’aquestes són fonamentals –parlo de la fisca-
litat–, doncs, haurem de veure a quin acord s’arriba. 
Però que ara, avui, d’aquest Parlament sortís una re-
solució que digui com s’ha de d’anomenar un projec-
te donaria un missatge com de donar per descomptat 
que ja està tancada la qüestió, quan no està tancada la 
qüestió.
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Per tant, no ens tanquem més endavant, si es donés 
l’eventualitat que hi hagués un acord ampli i que vei-
éssim tots amb bons ulls aquest projecte, que parlés-
sim de la seva denominació. No ens hi tanquem. Ens 
sembla un plantejament legítim i correcte. Però no 
ens sembla lògic que a dia d’avui, quan un aspecte tan 
important com el de la fiscalitat, des del nostre punt 
de vista –parlo del Grup d’Esquerra Republicana–, 
doncs, no està clar..., home, no volem donar un missat-
ge que això ja està dat i beneït, i que ja estem parlant 
del nom perquè tothom ho dóna per fet. No volem do-
nar aquest missatge.

Per tant, aquesta resolució votada avui és una cosa, 
votada en un eventual moment, si és que aquest arri-
bés, que hi hagués acord de tirar-ho endavant, en seria 
una altra. 

Per tant, nosaltres no li donarem suport al missatge, 
i si acollís les esmenes del Grup Socialista, que són 
esmenes que entenc que millorarien un eventual pro-
jecte, però que també en aquest moment donarien a 
entendre que el projecte està dat i beneït, doncs, tam-
poc les votaríem, les esmenes del Partit Socialista. 
I aquest és el motiu.

Dit això, ens sembla que, si mai hi ha un projecte 
d’aquest tipus a les comarques de Tarragona, està bé 
que, des del punt de vista comercial i des de tots els 
punts de vista, s’afavoreixi al màxim que repercuteixi 
no sobre un resort, sinó sobre el conjunt de l’activitat 
turística d’aquestes comarques.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Amorós. Tot seguit, té la pa-
raula l’il·lustre diputat el senyor Joan Mena, en nom 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. Bé, des del Grup d’Iniciativa i 
Esquerra Unida votaríem en contra d’aquesta propos-
ta, perquè nosaltres no volem entrar en un debat dels 
noms, perquè el que neguem és la major. I negant la 
major el que neguem és aquest projecte, que s’està 
fent amb tota l’opacitat possible i amb tota la falta de 
transparència possible per part del Govern. Per tant, 
no s’estan donant les explicacions que els grups parla-
mentaris hem requerit en aquesta comissió i també en 
altres comissions. 

Un exemple d’això, doncs, és la no-compareixença 
del conseller Mas-Colell per explicar aquest tema en 
el mateix moment; i avui, quan aquí estem discutint 
el nom, on sí que estan discutint el projecte és preci-
sament a Salou, a la Jornada Gresol organitzada per 
l’empresariat de les comarques tarragonines –per cert, 
un debat que costa el mòdic preu de noranta euros; per 
tant, es veu que per poder opinar sobre el Barcelona 
World també s’ha de tenir la butxaca ben farcida–, on 
el conseller Mas-Colell, l’Adserà, gestor de Veremon-
te, i el president de la Diputació de Tarragona presen-
taran el projecte a l’empresariat de Tarragona. 

Per tant, el que entenem que fa el Govern és, mentre 
dóna l’esquena al Parlament, mentre dóna l’esquena, 
en seu parlamentària, a la democràcia i a les explica-
cions que necessitem..., està donant totes les explicaci-
ons que demana l’empresariat. Per tant, s’està fent un 
projecte d’esquenes al territori i d’esquenes a la repre-
sentació dels grups parlamentaris.

Dit que no entrarem en el debat dels noms, un debat, 
per cert, al qual ens vol portar, de tant en tant, i espe-
cialment al Camp de Tarragona, el Grup Popular –és 
també el que va pretendre fer amb la Universitat Ro-
vira i Virgili–, i nosaltres no volem parlar dels noms, 
volem parlar dels continguts. Per tant, en el tema del 
Barcelona World, el que neguem, des d’Iniciativa i Es-
querra Unida, és un projecte que fa mal al territori i 
que s’està fent amb opacitat, d’esquenes especialment 
a aquella zona del nostre país, i que, es digui d’una 
manera o es digui d’una altra, el que suposarà seran 
modificacions urbanístiques encara poc clares, supo-
sarà un canvi de model i també un canvi de la marca 
turística de Tarragona, i tot això –ho repeteixo– d’es-
quenes al territori. 

Per tant, al Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida no ens 
trobaran en el debat dels noms, perquè és un debat in-
nocu, sinó que ens trobaran en el debat dels contin-
guts, que és el que volem encetar ja, a pesar que el 
Govern, i el conseller, en aquest cas, doncs, no estan 
per la labor.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Mena. Tot seguit, per posicionar el 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il-
lustre diputada senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. En primer lugar, querría-
mos decir que compartimos perfectamente el fondo de 
esta propuesta de resolución que presenta el Partido 
Popular, porque es una propuesta que pensamos que 
refleja las reivindicaciones legítimas de las comarcas 
de Tarragona, en solicitar y en pedir que en el proyec-
to que todavía no está definido de Barcelona World se 
garantice una correcta difusión y potenciación del tu-
rismo también de Tarragona, y no solo quedarnos en 
el plano de Barcelona.

Por tanto, compartimos, ya le digo, el fondo. Nos pa-
rece una reivindicación legítima de las comarcas de 
Tarragona, y, por tanto, podemos entenderlo.

Es cierto que la marca Barcelona tiene un reconocimi-
ento y un conocimiento indudable a nivel internacio-
nal, y, por tanto, también entendemos que no tiene por 
qué ser en principio malo que se incluya el nombre de 
Barcelona en el título, porque España no es únicamen-
te Barcelona ni Madrid, y Cataluña no es únicamente 
Barcelona, pero indudablemente, pues, son ciudades 
más conocidas. Por tanto, pensamos que los gobiernos 
tienen que garantizar que estos proyectos también sir-
van para potenciar turísticamente otras zonas del ter-
ritorio.
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Ahora bien, ¿eso necesariamente pasa porque incluya-
mos nosotros en el nombre «Costa Daurada»? Hom-
bre, yo creo que desde el Parlament no es la instancia 
más adecuada para definir, hoy, aquí, nosotros, que 
obligatoriamente en el nombre de este parque se tenga 
que incluir este nombre. Nos parece que estamos en 
una fase, además, de definición del proyecto, hay mu-
chas incógnitas. No voy a entrar a valorar el proyecto 
de Barcelona World, porque me parece que esta pro-
puesta únicamente habla de lo que sería la potencia-
ción turística de la zona de Tarragona, pero todavía 
hay muchas cosas que se tienen que definir, el tema de 
legislación, fiscalidad, etcétera. Nos parece, por tanto, 
que es muy pronto para definir nosotros, desde aquí, 
cómo se tiene que llamar este proyecto.

Y, en definitiva, aunque compartimos el fondo, por-
que insisto en que es legítimo que desde Tarragona 
se quiera aprovechar también el empuje turístico y 
económico que este proyecto pueda suponer, pues nos 
abstendremos porque pensamos que ni es el momento 
ni quizás es la forma adecuada de definir con concre-
ción cuál debe ser el nombre de este proyecto.

Muchas gracias, señor presidente.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyora Arrimadas. I ara, per tancar 
aquest torn de presa de posició dels grups parlamen-
taris, en nom de Convergència i Unió té la paraula l’il-
lustre senyor Xavier Crespo.

Xavier Crespo i Llobet

Moltes gràcies, president. Bé, nosaltres pensem que 
el projecte Barcelona World respon a una iniciati-
va privada, i, per tant, això s’ha d’emmarcar dins de 
l’estratègia de negoci de l’empresa promotora. De to-
tes maneres, aquest moment, com ja han dit diferents 
diputats, no és el moment gairebé de parlar del nom. 
Ara estem en el moment de fer-lo realitat. És impor-
tant per al territori, és important per a l’activitat eco-
nòmica i és important per a la creació de llocs de tre-
ball. Això és el que ara és prioritari, i no el nom, que 
sí que és veritat que la reflexió que fa el senyor Luna, 
doncs, és bona a nivell del territori, a nivell de Cata-
lunya. I si en algun moment, doncs, aquest nom ha de 
ser un altre, si és per tota l’oportunitat que representa 
per a Catalunya i per a les comarques tarragonines, 
doncs, benvingut serà el que finalment s’acordi.

Però, ja ho diem, aquest moment, doncs, no és el mo-
ment de discutir sobre el nom, sinó de fer-ho realitat i 
de mirar tots els aspectes que ens preocupen. 

I aquí, les esmenes que presentava el Partit Socialista, 
doncs, hi estaríem d’acord, perquè creiem que van en 
l’orientació d’un projecte de futur, un projecte avançat 
i que pot captar l’atenció d’aquells mercats que encara 
no són tan forts a Catalunya, i que aquest projecte és 
tan i tan important. Ja els agradaria a altres comuni-
tats o a altres territoris de la mateixa Catalunya que el 
Govern estigués pensant en un projecte que ja va co-
mençar fa vint anys i que ha estat un atractiu tan i tan 
important per a les comarques tarragonines, i per a tot 

Catalunya. Ara estem un pas més enllà, recollint allò 
que es va dissenyar fa vint anys i actualitzant-lo.

I, dins d’aquesta actualització, no voldria deixar de 
respondre dues qüestions. Una: és un projecte de Ca-
talunya i és un projecte de govern. I, en aquest mo-
ment, la representativitat la poden tenir més el con-
seller Mas-Colell o el senyor Vilajoana, això no treu 
que, al ser un projecte de govern, ser un projecte de 
Catalunya, tot el Govern hi està implicat. I, natural-
ment, hi estarà implicat el conseller Puig. En el seu 
moment, quan es discuteixin ja els detalls que afecten 
el seu departament, segur que tindrà el protagonisme i 
el lideratge que està tenint en el turisme de Catalunya.

Respecte a l’altra referència que feia del joc, justa-
ment, a Tarragona tenim diversitat de producte turís-
tic, i diversitat de captació de turisme, però especial-
ment el familiar. I aquest punt, justament, el projecte 
Barcelona World encara el reforçarà més. I els tarra-
gonins, l’empresa privada, etcètera, continuaran amb 
aquest turisme familiar que tant de bé li està fent, i 
que el primer projecte que ara es continua, doncs, li 
ha donat un potencial turístic que abans no tenia, i, en 
canvi, ara és líder a Catalunya per aquest fet.

Per tant, la implicació del Govern amb les comar-
ques tarragonines, amb la marca Costa Daurada i amb 
aquest projecte és total. Però es vol fer bé i per fases. 
I ara no estem a la fase de discutir-ne el nom.

Moltes gràcies.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Crespo. Abans el senyor Luna s’ha po-
sicionat sobre les esmenes. Tanmateix, em demana la 
paraula, i la hi dono.

Rafael Luna Vivas

Simplement pel tema de fer una esmena in voce.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé.

Rafael Luna Vivas

Bé, en primer lloc, és cert que el projecte encara no 
està consolidat, i el projecte encara no està tirat en-
davant. Però, precisament, això encoratja més que se 
tingui ja, des d’un començament, la constància que 
aquest projecte ha de tindre la marca de Costa Daura-
da. O sigui, vull dir, s’està fent, s’està desenvolupant, 
s’està tirant endavant, i precisament això agafa més 
força al moment que diu: «Escolti’m, amb el que pu-
guin fer, comptin que això es fa a Tarragona.» Ja no 
vull entrar en discrepàncies de familiar o no. Però, va-
ja, em costa molt entendre, senyor Crespo, que sigui 
compatible amb una activitat o amb un turisme fami-
liar quan allí solament hi haurà el joc, el comerç i res 
més. Però, bé, això ho parlarem.

Senyor Sabaté, jo li tornaria a dir que estic d’acord 
amb el que vostè ha presentat. Presenti una proposta 



Sèrie C - Núm. 217 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2013

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 10  15

de resolució en la qual vingui detallat tot el que diu. 
I tindrà els vots favorables del Partit Popular. Però ac-
ceptar les seues esmenes és diluir la proposta.

I al senyor Oriol Amorós li proposo una esmena in 
voce, que digui que, en el cas que es tiri endavant el 
projecte, compti amb la denominació, també, de Costa 
Daurada. Li ho demano. Sap per què ho dic? Perquè 
no sé si m’està fent trampa, i amb això està justificant 
votar en contra. Doncs, jo li dic: miri, in voce, si vostè 
ho accepta, nosaltres diem que, en el cas que el pro-
jecte tiri endavant i sigui una realitat, comptem amb 
això. I és una esmena que jo la fico aquí i recullo el 
que vostè diu. I també, senyor Amorós, li diré que tin-
dré molt en compte aquest posicionament negatiu que 
té vostè amb Barcelona World, molt contrari als seus 
socis de govern.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé, senyor Luna. Perquè l’esmena pugui pros-
perar, caldria que hi hagués la unanimitat de tots 
els membres d’aquesta comissió. Tanmateix, senyor 
Amorós, si es vol posicionar sobre aquesta proposta 
que feia el senyor Luna.

Oriol Amorós i March

Segurament no m’he explicat prou bé en el primer 
torn d’intervencions i intentaré fer-ho ara. Nosaltres 
creiem que no és positiu que ens pronunciem sobre 
detalls posteriors, quan el que està en joc són detalls 
grossos. Per nosaltres..., no és que estiguem en contra 
del projecte, senyor Luna, és que hi ha un element que 
per nosaltres és fonamental sobre el qual en aquest 
moment no hi ha acord, que és sobre quin tracte fiscal 
rep aquest projecte. A partir d’aquí, si no hi ha acord 
sobre aquest element, que és previ..., i no és previ per-
què ho digui aquest grup, és previ perquè ho diuen els 
promotors del projecte. Diuen: «Volem una fiscalitat, 
o no hi ha projecte.» I nosaltres, amb aquesta fisca-
litat, no hi estem d’acord. I ho hem dit, i no hi estem 
d’acord. 

Per tant, això és previ. Si hi ha acord en això, alesho-
res definim el projecte. I sortiran altres desacords, se-
gurament, per exemple, el nom. Cosa que hauríem de 
parlar, i coincideixo molt amb la senyora Arrimadas 
que no sé si aquest Parlament ha de dir a les iniciati-
ves privades quina marca comercial han de treballar, 
eh? Però, en tot cas, seria una reflexió posterior –en tot 
cas, seria una reflexió posterior.

El que sí que li dic en aquest moment... Per tant, no 
puc acceptar la seva esmena in voce, perquè no seria 
coherent amb el nostre posicionament, que és: volem 
aclarir el punt de la fiscalitat. Un cop aclarit el punt 
de fiscalitat vindran altres punts. Però ara hi ha un nus 
gordià marcat pels mateixos promotors del projecte.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. En la mesura..., els demano que tanquem el 
debat aquí mateix.

Rafael Luna Vivas

Uns segons, president, per al·lusions.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Senyor Luna, esperi –esperi.

Rafael Luna Vivas

No, que dic que entenc molt bé...

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Li donaré la paraula ara –li donaré la paraula. Vinga.

Rafael Luna Vivas

Gràcies, president. Entenc perfectament el senyor 
Amorós, l’entenc tant que estic segur que si tingues-
sin un regidor a l’Ajuntament de Tarragona opinaria 
diferentment.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Procedim a la votació d’aquesta proposta de resolució. 
Tanquem el debat aquí.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjada per 6 vots a favor, 13 en contra i 1 abs-
tenció.

Proposta de resolució
sobre la promoció de la marca turística 
Costa Daurada (tram. 250-00502/10)

Procedim, doncs, al debat de la proposta de resolució 
que constava inicialment en el punt número 2 de l’or-
dre del dia: Proposta de resolució sobre la promoció 
de la marca turística Costa Daurada. Per presentar-la 
té la paraula l’excel·lentíssim diputat Rafael Luna, en 
nom del Grup Parlamentari del Partit Popular.

Rafael Luna Vivas

Moltes gràcies, senyor diputat. Parlem de Costa Dau-
rada, parlem d’una marca consolidada, i una marca 
que ha sigut capaç no solament de tindre l’atractiu de 
sol i platja –que és important–, sinó de fer uns valors 
afegits importants al que és Tarragona. Costa Daura-
da ha suposat avui una marca de reconeixement quant 
al conjunt del seu territori, parlant en tots els seus as-
pectes, tant patrimoni cultural, com parlava de Tarra-
gona, com rutes ecològiques, com rutes..., d’un munt 
d’activitats que han suposat que el turisme a Tarrago-
na i el turisme de Costa Daurada sigui un turisme que 
s’ha consolidat, però que s’ha estancat de certa ma-
nera.

És important fer activitats, iniciatives que vinguin a 
donar més importància a la marca Costa Daurada, i no 
ho dic jo, ho diu el mateix sector. Fa pocs dies, el pre-
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sident del gremi d’hotelers de Costa Daurada demana-
va que la Generalitat de Catalunya invertís en el tema 
del que és el turisme a Costa Daurada. 

Per tant, nosaltres, el que fem amb aquesta propos-
ta de resolució és dir, escolti’m, s’ha d’invertir en la 
marca Costa Daurada, s’ha de tindre des de Catalu-
nya molt clar la marca Costa Daurada. Barcelona és 
important, però també és important el territori. I és 
veritat que algunes coses no funcionen, perquè s’estan 
donant uns números molt esperançadors del turisme a 
Catalunya, i alguns amaguen que hi ha hagut una da-
vallada d’un 30 per cent del turisme espanyol –vol dir 
de la resta d’Espanya–, el que s’acostuma a dir, a ve-
gades, pels nacionalistes «d’aproximació».

Per tant, aquí, quan nosaltres parlem de «nacional», 
estem parlant de turisme espanyol, i ha estat una da-
vallada del 30 per cent. I tot això s’ha d’anar corre-
gint, d’alguna manera, quan aquest turisme ha donat 
una estabilitat important al que és el sector turístic de 
Costa Daurada i de Tarragona. 

I no venim a dir res més que el que s’està donant es 
doni, però es doni més, i que es tingui en compte que, 
a part de «Barcelunya», hi ha un altre territori, com és 
la Costa Daurada, que demanem, dia sí i dia no, que 
se’ns tingui en compte.

I aquí va aquesta proposta que nosaltres proposem. 
I jo, senyor president, si vostè me dóna permís, ja diré 
que accepto l’esmena de Convergència i Unió. És una 
esmena que hem transaccionat amb el Partit Socialis-
ta, i que després pregaria que la Mesa, la secretària, en 
fes lectura, en pro, realment, que tots poguéssem treu-
re aquesta proposta endavant i per unanimitat.

Moltes gràcies, senyor president.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Luna. Efectivament, hi ha dos 
grups parlamentaris que han presentat esmenes. En 
primer terme, per defensar-les, té la paraula, en nom 
del Grup Parlamentari Socialista, l’il·lustríssim senyor 
Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Bé, a ningú se li escapa que 
els últims anys el nostre model turístic ha tingut una 
forta transformació, amb una aposta clara per la quali-
tat, que això ha comportat que segurament en aquests 
moments sigui un sector competitiu. I també vull po-
sar de manifest el fet que aquest estiu hem vist com 
la demanda interior ha baixat un 30 per cent. Si s’han 
mantingut els nivells d’ocupació ha sigut precisament 
perquè la nostra capacitat de competitivitat ha fet pos-
sible que el sector estranger fes una aposta més clara 
pel nostre territori. 

Però és veritat que cal fer un esforç en promoció, i 
aquí parlem de la destinació, diguéssim, de la Costa 
Daurada, però no podríem obviar, també, que hi han 
altres destinacions en què segurament també caldria 
fer propostes en aquest sentit. Però ja que parlem de la 
Costa Daurada dir que, evidentment, és una destinació 

molt important, una destinació que agafa uns noran-
ta-dos quilòmetres de litoral, que és la tercera, en po-
dríem dir, destinació en total de nombre de visitants. 
I, per tant, és una aposta clara de cara, també, al nos-
tre model turístic i de futur.

La importància del sector turístic en la nostra econo-
mia a ningú se li escapa, més d’un 13 per cent del PIB, 
i això fa referència que cal seguir apostant per aquest 
model turístic que fa un equilibri entre el turisme de 
sol i platja, el turisme familiar i el turisme d’espai 
cultu ral i també patrimonial. 

Per tant, entén el nostre grup que qualsevol actuació 
de promoció que vagi cap a la situació d’intentar po-
tenciar aquesta destinació és positiva. El que diem 
nosaltres, i per això l’esmena nostra i que també s’ha 
transaccionat, és que, en qualsevol actuació en el ter-
ritori que impliqui promoció, que impliqui inversió 
en infraestructures, cal buscar la complicitat entre el 
sector privat i el sector públic, perquè jo crec que en 
aquests moments una eina per intentar avançar plegats 
és buscar complicitats. I les complicitats les agafem 
quan som capaços de posar-nos d’acord entre públic i 
privat per tirar endavant aquestes actuacions, molt im-
portants.

Per tant, la nostra esmena va en el sentir que, més en-
llà que cal fer promoció, més enllà que cal fer inver-
sions, en qualsevol actuació que fem que tingui una 
afectació concreta en el territori, busquem la compli-
citat entre els agents públics i privats. 

Per tant, aquesta..., ja ho han dit abans, hem arribat a 
una transaccional amb Convergència i Unió que posa 
de manifest aquesta voluntat: sí a la promoció, però 
alhora sí a la implicació i la col·laboració entre el sec-
tor públic i privat.

Moltes gràcies, president.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Fernandez. També per pre-
sentar les esmenes, en nom del Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, té la paraula l’il·lustre diputat se-
nyor Xavier Crespo.

Xavier Crespo i Llobet

Moltes gràcies, president. Doncs, és així, hem arribat 
a una transacció amb el grup proposant, el Partit Po-
pular, i també amb el Grup del Partit dels Socialistes 
de Catalunya, perquè entenem que estem en un mo-
ment cabdal del turisme a Catalunya i de la seva pro-
moció, i a la Costa Daurada, doncs, també és així, i 
més sent líders en diversitat de producte i en especia-
litzacions diverses. 

Com que ja s’ha aprovat el Pla estratègic de turisme de 
Catalunya 2013-2016, i el Pla de màrqueting turístic, 
dins d’aquest marc, doncs, entenem que hem de poten-
ciar al màxim la marca de Costa Daurada i les diver-
ses destinacions que tenim en aquest territori.

El Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, 
que és membre del consell de la direcció de l’Agència 
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Catalana de Turisme, doncs, ja hi participa, i així ma-
teix hi participa el sector privat. Per tant, aquests ja 
hi tenen representació. Dins dels programes de pro-
moció de l’Agència Catalana de Turisme, doncs, en te-
nim d’emmarcats dins del que són les destinacions de 
turisme familiar, com poden ser Cambrils, la Pineda, 
Vila-seca, Calafell; també en tenim dins del que són 
les destinacions de turisme familiar a l’interior, com 
el grup de municipis de les muntanyes de Prades. Un 
altre segment són les destinacions de turisme espor-
tiu, com Salou i Cambrils, els clubs de producte, fins 
a quaranta-cinc membres d’aquesta demarcació, amb 
turisme actiu i de natura, de gastronomia, de benes-
tar, de golf, de cultura. També és molt important per 
a l’agència catalana i per al mateix Govern, i el nostre 
grup, doncs, tot el que fa referència als negocis i reuni-
ons dins del Convention Bureau.

En fi, sabem la importància d’aquesta destinació 
per al turisme català; sabem, també, actes singulars 
que se celebren allà, com és el Ral·li Catalunya Cos-
ta Daurada, com és el partenariat estratègic amb Port 
Aventura. També, aquest any se celebra el Golf Tra-
vel Market per primer cop, amb una participació d’uns 
mil professionals a la Costa Daurada. També és molt 
important i s’està treballant amb força en el que és el 
sector de l’enoturisme.

En fi, com que creiem –i hi estem d’acord amb els al-
tres grups i amb els proposants– que és molt important 
la promoció d’aquesta destinació, com ho són totes les 
de Catalunya, i ho fem a través dels plans estratègics 
de màrqueting i promoció de Catalunya, doncs, vota-
rem a favor de la transacció i l’acord dels tres grups, i 
esperem que de tots els altres.

Moltes gràcies.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyor Crespo. Ara obrim el torn de 
presa de posició dels diversos grups parlamentaris. 
Per fer-ho, en nom d’Esquerra Republicana, té la pa-
raula la il·lustre diputada senyora Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Bé, bon dia a totes i a tots. En primer lloc, celebrar, 
doncs, l’acord que hi ha hagut entre el grup proposant 
i els grups que han presentat les esmenes. Dir, d’avan-
çada, doncs, que hi votarem a favor. Dir que el sec-
tor turístic, com han comentat alguns altres grups, ha 
evolucionat en els darrers anys fins a esdevenir una 
indústria de primer ordre a casa nostra. Actualment, 
aquesta activitat suposa aproximadament un 13 per 
cent del PIB, i es tracta d’un sector en creixement, que 
genera un volum important d’ocupació a casa nostra. 

Per tant, considerem que cal treballar per reactivar la 
capacitat productiva del sector turístic a casa nostra i 
consolidar-lo com una destinació capdavantera a Eu-
ropa i a la Mediterrània.

Dit això, compartim la necessitat d’inversió a la Cos-
ta Daurada que el Partit Popular, doncs, proposa en la 
seva proposta de resolució. Entenem que és imprescin-

dible seguir potenciant la marca Catalunya com una 
destinació turística de primera magnitud, però també 
compartim que cal potenciar les marques territorials, 
d’acord amb el pla de màrqueting de la Generalitat. 

Per tant, per tots aquests motius, donarem suport a la 
transacció a què finalment han arribat el grup propo-
sant i els grups esmenants.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, diputada. Tot seguit, en nom del Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa, té la paraula l’il·lustre di-
putat senyor Joan Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. Bé, nosaltres tenim un proble-
ma, i és que no coneixem el text de la transacció, per 
tant és difícil que ens hi puguem posicionar. No sé si 
des de la Mesa es podria fer lectura del punt per poder 
posicionar-nos com a grup.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Sí. Pregaria a la secretària...

Joan Mena Arca

Suposo que a la resta de grups que no firmem la trans-
acció els passa el mateix.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Molt bé. Pregaria a la secretària de la comissió, la se-
nyora Capdevila, que ens llegís la transacció.

La secretària

Molt bé, senyor president, així ho faré. La transac-
ció diu: «El Parlament de Catalunya insta el Govern 
de la Generalitat a invertir en la promoció nacional i 
internacional de les marques turístiques territorials, 
d’acord amb el Pla de màrqueting turístic de Catalu-
nya, en col·laboració amb els agents públics i privats 
que estan fent aquesta tasca de promoció de la Costa 
Daurada. Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
del Partit Popular i Partit Socialista.»

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyora secretària. Senyor Mena?

Joan Mena Arca

Sí, gràcies. Bé, agraeixo la lectura. Suposo que ens fa-
ran arribar també, abans que s’acabi la sessió, el text, 
per poder tenir-lo a disposició del conjunt del nostre 
grup. 

És evident, i compartim el que es deia, el que han dit 
diferents grups d’aquesta comissió, la importància que 
té la Costa Daurada com a destinació turística, no no-
més a Catalunya, sinó segurament també com una de 
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les destinacions importants fins i tot del sud d’Euro-
pa. La Costa Daurada ha fet una aposta important pel 
turisme de qualitat, pel turisme familiar i pel turis-
me amb un alt contingut cultural i patrimonial, que, 
per cert, abans ho parlàvem, el projecte de Barcelona 
World pot amenaçar i està posant ja en amenaça, ja és 
un perill. No ho diem nosaltres, no ho diu només el 
Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida, el perill que pot 
suposar el projecte Barcelona World cap a la marca 
turística familiar i de contingut cultural i patrimonial 
l’han expressat l’Associació Hotelera de Salou - Cam-
brils - la Pineda, i també apareix en un informe que 
ha fet la Facultat de Turisme de la Universitat Rovira 
i Virgili.

Dit això, el que lamentem des del Grup d’Iniciativa 
i Esquerra Unida és que avui a Catalunya no s’hagi 
abordat un debat pressupostari, perquè aquest tipus de 
propostes, on cal prioritzar la inversió, quin tipus d’in-
versió s’ha de fer a la Costa Daurada i en altres des-
tinacions turístiques del país, s’haurien d’haver abor-
dat, doncs, en el marc d’un debat pressupostari i no 
amb una pròrroga pressupostària que ha impedit que 
els grups parlamentaris puguem opinar, puguem do-
nar el nostre parer, i es debatin, i se sotmetin, doncs, 
al democràtic i legítim debat parlamentari tots aquells 
temes que afecten pressupostàriament la Generalitat 
de Catalunya.

Dit això, evidentment votarem a favor de la propos-
ta que avui es presenta, amb la transacció inclosa, 
perquè entenem que totes aquelles partides econò-
miques que vagin destinades a potenciar la marca 
turística Costa Daurada, o qualsevol altra marca tu-
rística de Catalunya, són importants i són fonamen-
tals. Però reiterem que ens hauria agradat molt més 
fer-ho en el marc d’un debat pressupostari i no en 
el marc d’una proposta de resolució a la Comissió 
d’Empresa i Ocupació.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Gràcies, senyor Mena. Tanca aquest torn, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre diputada 
senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Bien, pues compartimos ab-
solutamente la necesidad que manifiesta esta propu-
esta de resolución, y que es la necesidad de potenciar 
todas las zonas de interés turístico de Cataluña, y no 
únicamente centrarnos en la ciudad de Barcelona. 

Es cierto que el sector turístico, en general, pues es 
uno de los sectores que mejor está aguantando la cri-
sis, sobre todo cuando uno ve los datos a nivel global. 
Pero si uno especifica un poco, pues vemos que hay 
zonas turísticas que hace unos años tenían una impor-
tancia fundamental y que, poco a poco, están perdien-
do mucho peso y están sufriendo también la crisis. Por 
tanto, es necesario que cada una de estas zonas tenga 
una atención adecuada por parte del Gobierno.

Concretamente, la zona de Costa Daurada, que es la 
que originalmente venía en la propuesta de resolución 

del Partido Popular, pues hace unos cuatro o cinco 
años era una de las principales destinaciones turísticas 
del resto de España, una de las principales destinacio-
nes turísticas de los catalanes dentro de Cataluña y 
una de las principales zonas turísticas de los extranje-
ros en Cataluña, pero sí que es verdad que ha perdido 
peso, desgraciadamente, en los últimos años. Y es im-
portante recordar que Cataluña no es solo Barcelona. 
Cataluña es plural, tiene mucha riqueza, y en el sector 
turístico tiene innumerables lugares de interés turísti-
co, y, por tanto, el Gobierno tiene que potenciar todos 
ellos.

Solamente nos gustaría hacer un par de apreciacio-
nes. Ustedes hablan, en la propuesta, básicamente, de 
la promoción, la promoción turística. Nosotros pensa-
mos que no solo se tiene que invertir en promocionar 
estas zonas, sino también en mejorarlas, en mejorar la 
calidad de la oferta turística, en mejorar la diversifi-
cación de la oferta, mejorar la preparación del merca-
do de trabajo destinado a este sector, etcétera. Y tam-
bién nos gustaría ver números en este sentido. Porque 
podemos estar... Esta propuesta aprobada, pues, va a 
ser difícil de hacerle un seguimiento, porque, como no 
hemos puesto medidas concretas ni hemos puesto nú-
meros, será complicado. 

Por tanto, nosotros emplazamos a que de aquí a un 
tiem po, en el marco de esta comisión, el Gobierno ex-
plique a todos los grupos parlamentarios cuáles son las 
medidas y los presupuestos que ha destinado y que ha 
llevado a cabo para cumplir con esta resolución.

De hecho, a continuación se votará, por parte de es-
ta comisión, la petición nuestra de comparecencia 
del señor Puig para que explique también el plan de 
marketing, y yo creo que será una buena ocasión para 
que nos explique qué medidas y qué presupuestos des-
tinarán a este tipo de cosas. 

Por tanto, daremos apoyo a la propuesta de resolución, 
como no puede ser de otra manera. Celebramos que 
haya unanimidad, e insistimos en que de aquí a un 
tiempo prudencial deberá ser el Gobierno el que ex-
plique a esta comisión y al conjunto de los partidos 
políticos qué medidas y qué inversión ha destinado a 
llevarla a cabo.

Muchas gracias, señor presidente.

El secretari tercer de la Mesa del Parlament

Moltes gràcies, senyora Arrimadas. 

Procedim, doncs, a votar la proposta de resolució, en 
els termes de la transacció a què s’ha arribat.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Doncs, queda aprovada per unanimitat.

Se suspèn la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts d’onze del matí i tretze 
minuts i es reprèn a tres quarts d’onze i catorze minuts.
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El president

Moltes gràcies.

Ens demanen si el punt 4 es podria substanciar des-
prés del 6, penso que és, no? No hi ha cap problema? 
(Pausa.) Doncs, ho farem.

Proposta de resolució
sobre la denegació dels permisos 
d’investigació Calaf C per a l’extracció  
de carbó i d’urani (tram. 250-00578/10)

Per tant, passarem al punt cinquè, que és una proposta 
de resolució sobre la denegació dels permisos d’inves-
tigació Calaf C per a l’extracció de carbó i urani. La 
presenta el Grup Parlamentari Socialista, Iniciativa 
per Catalunya - Esquerra Unida i el grup parlamenta-
ri... –bé, penso que són els tres grups–, i el Grup Mixt. 
(Veus de fons.) No hi és, el Mixt. 

Per tant, per poder defensar-la, per part del Partit So-
cialista, té la paraula... (Veus de fons.) El senyor Milà.

Salvador Milà i Solsona

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, bé, portem aquí un tema recurrent, per des-
gràcia, en els últims mesos, a Catalunya, no? És a dir, 
la carrera..., no la carrera del oro, no el gold rush, si-
nó la carrera pel petroli, per l’urani, per buscar totes 
les escorrialles del vell model energètic que pot tenir 
el nostre país al voltant de prospeccions que van ser 
abandonades en els seus dies perquè no eren rendibles, 
perquè eren poc riques i perquè, a més, tenien impac-
tes territorials que suscitaven protestes. 

I avui en dia, doncs, sempre hi han oportunistes que 
prenen posicions al territori –en aquest cas l’empre-
sa Minera de Río Alagón, SL, amb Barclays Resour-
ces Limited, com a empresa matriu–, que intenten re-
produir vells models d’explotació minera a la busca 
d’urani i a la busca de carbó, encara que sigui de mala 
qualitat, i que, en aquest cas, afecten municipis de la 
Catalunya central. 

Parlem d’uns àmbits d’exploració de 7.170 hectàre-
es, és a dir, 239 quadrícules mineres, i en municipis 
tan sensibles com Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Cas-
tellfollit de Riubregós, Calonge de Segarra, Prats de 
Rei, Sant Pere Sallavinera, Veciana, Pujalt, que són 
de l’Anoia, però també la Molsosa, al Solsonès, i amb 
afectacions evidents al riu Sió i al Llobregós, i al Ra-
jadell. Per què? Perquè aquest tipus d’explotacions 
que es volen tornar a refer comporten el moviment de 
milers de tones de terres, que s’han de dipositar, que, 
en alguns casos, hipotèticament, si tinguessin alguna 
presència d’urani, s’han de portar a plantes amb l’alli-
berament corresponent d’elements contaminants, i tot 
això amb un impacte territorial terrible i amb un ren-
diment energètic més que dubtós.

Nosaltres –almenys, en aquest sentit, parlo pel Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, amb el respecte a les opinions dels altres 
grups que també exposaran la seva posició– sobretot te-
nim aquesta doble objecció, senyor president: l’objecció 

al fet que es pretén fer un impacte territorial que ja és 
conegut per a aquestes comarques i que ja va suscitar en 
el seu dia reaccions importants, però també el mateix 
que vàrem dir amb el fracking –en el qual afortunada-
ment ens n’hem sortit–, i que segurament suscitarà una 
reflexió del Grup de Convergència i Unió, i tindrem ara 
l’oportunitat de sentir el tema de sempre, no? 

I què farem? Doncs, farem el que també es proposa a 
la proposta de resolució, que és que, d’una vegada per 
totes, demanem a l’Estat, al Govern del Partit Popular, 
que aixequi la prohibició, o, en tot cas, que renovi les 
ajudes i l’ambient favorable a les renovables, que Ca-
talunya pugui disposar d’un pla de desenvolupament 
d’energies renovables com el que es mereix aquest país 
i que també es revitalitzi l’economia d’aquetes comar-
ques. És a dir, en definitiva, que apostem per un mo-
del energètic i un model econòmic de revitalització del 
territori que no passi per trenar el país de forats, d’ex-
plotacions, d’exploracions, sempre buscant combusti-
bles fòssils, que –o bé sigui el carbó o bé sigui l’urani– 
tenen els dies comptats, no ajuden al canvi de model 
energètic i no generen llocs d’ocupació. 

I, per tant, ja m’avanço a dir que no és un problema de 
què farem per tenir energia?, el que hem de fer és allò 
que fan els països més avançats del món, que és inver-
tir fortament en renovables, en estalvi, en eficiència, 
en innovació tecnològica, en I+D, etcètera.

És per això, doncs, que sol·licitem, en aquesta resolu-
ció, que el Parlament denegui els permisos d’investi-
gació denominats Calaf C per al carbó i per a urani, 
que són al mateix àmbit, perquè busquen les coses 
en el mateix sector; que es doni compliment a l’acord 
que va adoptar aquest Parlament per unanimitat que 
hi hagi un pla de revitalització econòmica de les co-
marques catalanes que tenen centrals nuclears per pre-
veure’n la substitució a mitjà i llarg termini, i exigir 
a l’Estat, al Govern de l’Estat, que revoqui el decret 
que anul·la les ajudes a les renovables, perquè Catalu-
nya pugui impulsar el seu pla de renovables –ja sigui 
solar, eòlica, biomassa–, d’acord amb els objectius de 
la Unió Europea, que no és només ja comptar amb el 
20 per cent de renovables l’any 2020, sinó que segu-
rament no passarà gaire temps que aquests objectius 
s’incrementaran fins al 30 i fins al 50.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies a vostè, senyor Milà. I a continuació té 
la paraula l’honorable senyor Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Doncs, per confirmar fil per 
randa el que ha dit el senyor Milà, els seus arguments. 
Però és veritat també que –com em deia el senyor Fer-
nández Teixidó a l’entrada–, amb posterioritat, segu-
rament, a la redacció d’aquesta proposta de resolució, 
s’ha produït ja la denegació d’aquest permís. 

Per tant –no ho hem parlat encara amb el senyor Mi-
là–, nosaltres no tindríem inconvenient de retirar el 
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primer punt. En fi, després, producte del debat i de la 
intervenció de Fernández Teixidó, suposo que amb el 
senyor Milà ens ho parlarem. 

I ja m’avanço, també, perquè també som de l’opinió 
que en aquests punts 2 i 3, que tan bé ha defensat el 
senyor Milà, i que nosaltres, evidentment, subscrivim, 
perquè ja ho vam fer en el seu moment, també esta-
ríem disposats a admetre l’esmena del Grup de Con-
vergència i Unió, perquè, en fi, doncs, un cop més –jo 
crec que ja van quatre vegades–, aquest Parlament es 
pronunciaria a favor d’un pla de rellançament econò-
mic de les comarques que contenen centrals nuclears. 
Així que, aprofitant que l’Ebre passa per Flix, doncs, 
tindríem una altra vegada un acord d’aquesta naturale-
sa, que a nosaltres tant ens plau perquè n’hem estat els 
promotors en nombroses ocasions.

Moltes gràcies, senyor president.

El president

Gràcies a vostè. I a continuació té la paraula, per de-
fensar les seues esmenes, pel Grup de Convergència i 
Unió, l’honorable diputat senyor Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Moltes gràcies, senyor president. De fet, jo al que em 
voldria cenyir, president i diputats que m’han prece-
dit en l’ús de la paraula, és a la part dispositiva de la 
proposta, específicament. Molt legítimament, el dipu-
tat Milà ha fet una valoració, amb la qual podem tenir 
punts d’acord i punts de discrepància, però crec que la 
manera de progressar sobre aquesta qüestió és: ens po-
dem posar d’acord en la part dispositiva, sí o no? I si és 
«sí», com? I si és «no», per què?

En el primer punt, com ha dit –i li ho agraeixo moltís-
sim– el diputat Sabaté, la intenció que informa aques-
ta proposta la compartim tots. I no només això, sinó 
que tant vostès com nosaltres en el territori hem estat 
parlant d’aquestes coses. I concretament una diputada 
igualadina, com la Maria Senserrich, ha estat defen-
sant aquesta posició per tot el territori. Per cert, coin-
cidint amb vostès. Ara ens trobem amb un punt que 
el que diu és –permeti’m el matís aquí, senyor Milà, 
honorable diputat Milà–..., el Parlament no denega re 
–el Parlament no denega re–, el Parlament pot instar 
el Govern que ho faci. (Veus de fons.) És un petit de-
tall, que sé que amb la seva experiència això no..., jo 
sé que ho entén perfectament. 

Però el Parlament no denega re; insta el Govern. Pe-
rò insta el Govern, el Parlament, a una cosa, senyor 
president, que ja està feta. És veritat, i no en som res-
ponsables ni aquest president ni aquesta lletrada ni els 
membres de la comissió, que a vegades, quan aquests 
temes s’aborden en comissió, doncs, pot venir per al 
seu efecte un punt endarrerit, el seu tractament. No 
del tot exactament, perquè, si vostès miren la proposta 
que van presentar a aquesta cambra, es va presentar el 
dia 6 de juny, i el permís, senyores i senyors diputats, 
va ser denegat formalment el dia 31 de maig. Proba-
blement –li ho accepto–, doncs, els diputats no van ser 

informats degudament. Si fos així, ja els demanaria en 
nom del meu Govern disculpes perquè fos així. 

Però el fet és que el dia 31 de maig –atenció– s’or-
dena i s’arxiva aquesta petició. Admeto –insisteixo 
en aquest punt perquè vegin la voluntat d’aquest grup 
parlamentari– que vostès, possiblement, en el seu con-
junt, no fossin informats a temps. Ho lamento. Però ho 
vàrem arxivar el dia 31. Pregunta: té sentit, ara, tornar 
a votar aquest punt, que jo crec que és un punt una mi-
ca redundant? Atenció, quan tot el territori sap que hi 
estem d’acord.

Doncs, jo crec..., i agraeixo molt al diputat Sabaté 
aquesta voluntat de voler entendre els nostres planteja-
ments, els del Govern, i donar seriositat al treball que 
fa el Parlament. Perquè els ciutadans entenen poc, se-
nyor president, que una cosa que ja ha fet el Govern 
el Parlament torni a insistir que ho faci. Ja ho ha fet 
formalment, ja ho ha arxivat definitivament. A què ha 
d’instar el Parlament en aquest punt? Ens podem dedi-
car a coses més substancioses?

El segon i el tercer punt, més substanciós. Al segon 
punt, nosaltres acceptem el tipus de plantejament que 
ens feia el diputat Sabaté. Ja ho compartim –ja ho 
compartim. Hem presentat una esmena. El Partit So-
cialista ha dit que la incorporaria. Nosaltres votarem a 
favor del punt 2 amb l’esmena incorporada. 

I el punt 3, malgrat que hi han diferències en aques-
ta comissió, nosaltres també el votarem a favor, entre 
altres coses –atenció– perquè deuen recordar ses se-
nyories una interpel·lació que es va produir en el pas-
sat Ple –una intervenció en el passat Ple– en què el 
conseller Puig va contestar en la línia, just, del punt 
3. Difícilment podríem nosaltres ara dir una cosa di-
ferent. I això sé que no plau a algun grup parlamentari 
d’aquesta cambra –jo ja ho sé. 

Però nosaltres votarem a favor del 3. Els demanem, 
amb tota seriositat i responsabilitat, que puguin retirar 
l’1. I votarem a favor del 2 amb aquesta esmena in-
troduïda. I donarem, davant de l’opinió pública..., que 
aquest Parlament s’ocupa de les coses de les quals s’ha 
d’ocupar, i allò que està decidit i resolt, doncs, evi-
dentment ho dóna per decidit i resolt.

Sobretot –darrer matís– quan l’única cosa que fa aquest 
Parlament respecte a aquest tipus de qüestions és instar 
el Govern. No ha de decidir re; instar el Govern. I si el 
Govern, abans que ho insti el Parlament, ja ho ha re-
solt, doncs, jo crec que faríem bé a allunyar qualsevulla 
ombra al respecte de la feina feta, que és la millor ma-
nera de tranquil·litzar el territori, si fos necessari que 
es tranquil·litzés. No és que el Parlament ha aprovat 
una resolució, president, és que ja està fet. De manera 
que aquesta legítima inquietud d’aquests grups que han 
presentat aquesta iniciativa ha triomfat. Ja està fet.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies, senyor diputat. I a continuació, pel Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el 
senyor Oriol Amorós.
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Oriol Amorós i March

Bé. Compartim bona part de l’exposició de motius fe-
ta pels grups proposants. Ens centrarem, també, en la 
part resolutiva. La primera, em sembla que el senyor 
Teixidó, doncs, s’hi ha estès a bastament sobre el pri-
mer punt, i em sembla lògic el que diu que si això està 
fet, doncs, ja està fet. Per tant, felicitar-nos, en tot cas, 
que s’hagi denegat aquest permís. Sí que per a prope-
res ocasions, possiblement, el redactat, doncs, s’ha de 
pensar una mica, perquè, quan hi ha un permís, està 
regit per un cert dret administratiu i, per tant, la de-
negació ha de ser motivada, i la motivació no pot ser 
la voluntat del Parlament, sinó que la motivació ha 
d’atendre, també, una qüestió legal, no?

Però, dita aquesta qüestió, que seria estrictament for-
mal, dir que compartim la preocupació per un intent 
de tornada al passat. És a dir, un intent de tornar a un 
model exhaust, en un territori exhaust, no? I, per tant, 
un model que moltes vegades, com ha passat en el cas 
del fracking, ve més propiciat no per una racionalitat 
d’una demanda energètica, d’un possible ús energètic 
i la seva avaluació ponderada amb el valor del territo-
ri, sinó que moltes vegades són recerques que es fan 
merament per interès especulatiu. Perquè hi ha empre-
ses que cotitzen a borsa i com més explotacions ober-
tes tinguin més cotització tenen a la borsa de Mont-
real, en alguns casos, no?, o dels Estats Units. I, clar, 
digués sim, que per aquests motius s’hagi de malmetre 
el nostre territori és del tot inacceptable. I a més que 
no és més que redundar en un tipus de model que no 
és al que hem d’anar. Al que hem d’anar és al model 
de l’estalvi, l’estalvi energètic ha de ser la primera font 
energètica del futur, de treball de nous materials, d’in-
versió en indústria de nous materials, i d’inversió en la 
indústria de les energies renovables, i de facilitació de 
les energies renovables.

És per això que estem d’acord en el punt tercer de la 
resolució, que ens sembla molt oportú i molt rellevant, 
i que em sembla que també tindrem ocasió de debatre 
aquesta qüestió en el proper Ple, al llarg d’una moció 
que hi ha presentada. Perquè el que ha passat amb el 
decret que anul·la les primes a les energies renovables 
és una cosa inèdita a Europa –inèdita. És a dir, hi ha 
països que ajuden molt a les renovables. Hi ha països 
que hi ajuden una mica. I hi ha països que no les ajuden 
gens. Però països que les castiguin? Realment, el Go-
vern espanyol aquí ha estat molt innovador. Països que 
castiguin les renovables? Això encara no s’havia vist. 

Clar, per tant, en aquest punt, bé, la revocació d’aquest 
decret és una demanda, no del món ecologista, no de 
les persones que defensem les energies renovables des 
de sempre, és una demanda de tothom, de tot el sec-
tor de la petita i la mitjana empresa, per exemple. Ens 
ha arribat al nostre grup, com haurà arribat a altres 
grups, la indignació profunda que hi ha amb aquest 
decret. O de les famílies o de les explotacions agràries 
familiars que han fet inversions, regits, possiblement, 
per unes primes en el passat excessivament optimis-
tes fetes amb unes previsions que no s’han complert? 
Cert. No diem que no vingui d’una situació problemà-
tica. Però el càstig a les energies renovables? Això és 
inèdit absolutament.

I al segon punt no podem més que donar-hi suport, tot 
i el seu caràcter genèric, però ens sembla que és im-
portant. Ens sembla que és important perquè les co-
marques que tenen una central nuclear avui dia estan 
intentant aixecar el cap i sortir del monocultiu econò-
mic en què s’han trobat immerses en alguns períodes, 
en què, certament, el pes de la construcció de la nucle-
ar, doncs, va tenir un paper molt important en l’eco-
nomia, però va tenir també un paper de simplificació, 
de monocultiu, arruïnant altres sectors. I fan un esforç 
important, en la diversificació econòmica, a introduir 
noves activitats, en l’agricultura de qualitat, en el tu-
risme de qualitat, en la recuperació del riu Ebre, per 
exemple. I aquests esforços, doncs, mereixen el suport 
d’aquest Parlament i del Govern de Catalunya.

Per tant, votarem favorablement a tots tres punts si es 
mantenen. Trobaríem lògic que el primer no es man-
tingués. Però, en tot cas, anunciar la nostra coincidèn-
cia amb els grups proposants.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. A continuación, por el 
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor 
José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, 
el Partit Popular creu que l’objectiu ha de ser que la 
gent pagui menys tarifa elèctrica cada mes. I el que 
han fet els governs socialistes, amb el suport, molts 
cops, d’altres grups d’aquesta cambra, és, amb la se-
va política energètica, fer possible que, a dia d’avui, 
a Espanya, i Catalunya també, com a part integrant 
d’Espanya, doncs, hi hagi un dèficit tarifari desbor-
dat, que el que implica és que mes a mes la tarifa elèc-
trica augmenta, i això perjudica la nostra competiti-
vitat. I això ha estat a causa d’una política energètica 
equivocada, amb unes previsions equivocades, i avui 
hi ha un excés de capacitat, amb unes energies que 
són poc rendibles.

Davant d’això, doncs, el Partit Popular..., nosaltres 
venim..., intentem, quan governen, governar, som un 
partit amb clara voluntat de govern, i quan governem 
canviem les coses per intentar que la societat vagi a 
millor. I la realitat –s’està veient– és que avui Espa-
nya, doncs, està en una situació de gradual sortida 
de la crisi. Els indicadors econòmics, tots, ens estan 
portant en la línia que Espanya està traient el cap de 
l’aigua. I el que no podem fer és cometre errors i, per 
tant, doncs, tornar a les polítiques del passat, de les 
bombolles, i, en aquest cas, de la bombolla energètica 
provocada pels governs del senyor Zapatero.

Per tant, nosaltres, davant d’aquesta proposta que 
se’ns presenta, en el primer punt, sorprenentment, ve-
iem una discrepància entre el Partit de Convergència i 
Unió i el seu soci d’Esquerra Republicana, que vota-
ran de forma diferent si Iniciativa Verds manté aquest 
punt. Convergència i Unió ens ha trucat aquest matí, 
doncs, per intentar..., atès que Esquerra Republicana 
un altre cop els ha deixat tirats, doncs, ens ha demanat 
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la nostra comprensió quant al punt. I nosaltres, doncs, 
home, sí que és veritat que aquest permís estava dene-
gat, i, com que estava denegat, votarem contràriament 
a un fet que ja hi ha hagut l’ordre administrativa de 
denegació. I com que la llei ja s’ha complert i crec que 
el Parlament de Catalunya no ha de fer d’òrgan admi-
nistratiu, sinó que ha de fer d’òrgan legislatiu, doncs, 
per tant, nosaltres votarem contràriament a una cosa 
que ja està denegada. 

I, a més, doncs, constatar que Convergència i Unió, 
davant el rebuig, davant la discrepància amb Esquerra 
Republicana, ha vingut al Partit Popular a demanar-li 
si us plau que, atès que els seus socis els deixaven ti-
rats, votéssim junt amb la seva posició. Nosaltres ja 
teníem decidit el vot contrari. Però més ens ha sor-
près, i ho vull posar sobre la taula, i vull deixar a l’ac-
ta, doncs, la trucada de SOS de Convergència i Unió 
en què demanava: «Escoltin, que els nostres socis ens 
deixen tirats, vingui, si us plau, i salvi’ns la votació.» 
I jo he dit, home, és veritat que nosaltres ja havíem de-
cidit votar contràriament.

Quant als punts 2 i 3, doncs, el Partit Popular votarem 
contràriament, perquè, primer, crec que les nuclears... 
Primer, clar, a mi em sorprenen els discursos d’alguns, 
no? El Partit Socialista Obrer Espanyol és el partit que 
va fer que a la central nuclear de Garoña s’augmentés 
la vida útil, o que, quan va governar, tant a Catalunya 
com al conjunt d’Espanya, mai va tancar cap central 
nuclear; i quan estan a l’oposició diuen el contrari, de-
manen tancaments massius de centrals nuclears.

Jo crec que hem d’actuar amb sentit comú. Nosaltres 
diem el mateix a l’oposició i al Govern. Som un par-
tit de voluntat de govern, no som un partit de volun-
tat d’oposició permanent, ni d’ocupar escons, sinó que 
volem governar. I, per tant, nosaltres tenim el mateix 
criteri, i el Partit Popular és previsible, diu el mateix a 
l’oposició que al Govern. I per això nosaltres creiem 
que és fonamental la suficiència energètica i és fona-
mental que la factura elèctrica, doncs, sigui cada cop 
menor. I, amb l’actual dèficit tarifari, evidentment, hi 
ha determinades propostes que l’únic que farien és si-
tuar Espanya en una situació, doncs, pròpia del que 
ens va deixar el Partit Socialista, que no pròpia del 
que està aconseguint deixar el Partit Popular.

I en el punt tercer, doncs, en la mateixa línia. Nosal-
tres creiem que es va produir una bombolla energètica 
de renovables per part del senyor Zapatero, subvenci-
onant unes energies que en el mercat eren menys efi-
cients. I nosaltres el que proposem i pel que treballem 
és perquè les energies renovables siguin tan eficients 
com l’energia nuclear o altres tipus d’energies, i, per 
tant, per si mateixes puguin ser competitives i la gent, 
doncs, pugui demandar-les. I és en aquesta línia en la 
qual estem treballant. I crec que el temps donarà la 
raó al Partit Popular, aconseguirem amb les nostres 
mesures reduir el dèficit tarifari. Això portarà a redu-
ir, lògicament, la factura de la llum i permetrà, doncs, 
que Espanya sigui més eficient, més competitiva i, 
per tant, pugui continuar en aquesta senda, que estem 
portant a terme, de reducció dels desequilibris econò-
mics, que ens porti, finalment, a la definitiva sortida 
de la crisi.

I sorprèn molt, per últim, per acabar, que el senyor 
Felip Puig, doncs, entre els motius per separar-se de 
la resta d’Espanya..., sigui que Catalunya disposa de 
molta energia nuclear, i que això ens permet, doncs, 
segons el senyor Puig, ser suficients energèticament, 
sorprèn que del que presumeix –i presumeix d’energia 
nuclear–..., i ara mateix, doncs, Convergència i Unió 
voti favorablement a eliminar aquest teòricament be-
nefici de la separació, que és que Catalunya disposa 
de molta més energia nuclear i que, per tant, és sufici-
entment..., disposa de suficiència energètica. Sorprèn, 
doncs, aquesta contradicció, que el senyor Puig pre-
sumeixi d’una cosa i a l’hora de la veritat, doncs, en 
el Parlament, diguin la contrària. Per tant, demanaria 
que el senyor Puig, potser per les..., bé, o més ben dit, 
el Grup de Convergència i Unió, potser per les influ-
ències d’Esquerra Republicana, digui una cosa, però 
no coincideixi amb el senyor Puig.

Seria positiu –bé, m’és igual si no ho és, perquè a Con-
vergència i Unió m’és igual el que li succeeixi, atès 
com li van les coses–, crec, per donar transparència a 
la gent, que com a mínim el Grup de Convergència i 
Unió al Parlament de Catalunya opinés el mateix que 
el conseller al qual donen suport.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El president

Moltes gràcies. Y a continuación, por el Grupo de 
Ciu ta dans, tiene la palabra el señor Jordi Cañas.

Jordi Cañas Pérez

Gracias, presidente. Para marcar la posición de nues-
tro grupo en esta propuesta de resolución. Punto nú-
mero 1: es absurdo entrar a valorar lo que ya está de-
negado. Por lo tanto, yo creo que lo ideal sería que se 
retirase de la votación. El segundo punto, votaremos a 
favor. Y el tercero, también votaremos a favor. 

Pero antes de..., me gustaría, también, matizar algu-
na cosa. Es paradójico que quien estuvo durante siete 
años gobernando Cataluña y llevó la producción eléc-
trica en energías renovables a la cola de la producción 
eléctrica en energías renovables de España se queje 
ahora, y clame, lloroso, de que ahora que se han eli-
minado las primas, ahora..., ahora sí que se quieren 
poner las pilas.

Los que no fueron capaces de diseñar con corrección 
e implementar, por ejemplo, plantas de producción 
eólica en Cataluña, sino que pusieron todos los palos 
en las ruedas que pusieron a eso, ahora vienen..., aho-
ra que ya no hay primas, ahora se quejan. Pero si so-
lo hay que mirar la producción de energías renovables 
que tiene Cataluña en su pool de producción eléctri-
ca. No hicieron nada, como sí hicieron otras comuni-
dades autónomas, como, por ejemplo, Navarra –por 
ejemplo–, de la cual tienen que aprender. Porque uno 
lo que no puede ser es ecologista de día y productor 
eléctrico de energías renovables de noche. Uno tiene 
que asumir que hasta en la producción eléctrica reno-
vable hay un impacto medioambiental, y lo tiene que 
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asumir, si quiere encender la luz cuando entra en una 
habitación, ¿eh? O incluso «enchegar» un coche eléc-
trico. No hay..., nada es neutral. Pero, claro, aquellos 
que paralizaron permanentemente –y digo Iniciativa 
per Catalunya Verds, ¿eh?, vamos a poner nombres 
y apellidos a esto– la voluntad de este Gobierno de 
aumentar el porcentaje de producción eléctrica en el 
pool energético catalán ahora se suman a esto alegro-
samente, de una forma alegre.

Mire, en los objetivos del Plan de energía de Cataluña, 
que es ambicioso, hubiera sido posible, ¿eh?, el famoso 
20-20 –hubiera sido posible– si alguien hubiera hecho 
su trabajo cuando estuvo gobernando durante siete 
años, cuando en teoría tenían más sensibilidad sobre 
este aspecto. 

Vamos a votar «sí» porque lo que ha hecho el Partido 
Popular en el Gobierno de España ha sido crear inse-
guridad jurídica a las inversiones. Y eso es muy peli-
groso –muy peligroso. Porque espanta a los inverso-
res y, sobre todo, perjudica a un sector, de producción 
eléctrica, que podría haber sido tractor en el I+D+I y 
que podía haber sido un elemento muy importante en 
la economía española. Por eso votamos que sí. Vota-
mos que sí porque lo que ha hecho el Partido Popular 
es un error –profundo error. Pero no, desde luego, por-
que lo planteen aquellos que frenaron la posibilidad 
de que Cataluña fuera líder en la producción eléctrica 
de energías renovables, por su incapacidad y su mala 
gestión.

Gracias, presidente.

El president

Muchísimas gracias, diputado. (Veus de fons.) Sí, sí, 
toca ara, tranquil, senyor Milà. I ara, a continuació, 
la pregunta era: per posicionar-se, qui té la paraula, el 
senyor Sabaté, o la té vostè? (Pausa.) El senyor Milà 
té la paraula.

Salvador Milà i Solsona

Sí, gràcies, senyor president. Bé, «per posicionar-se» i 
també per respondre a les múltiples al·lusions. Primer 
de tot, evidentment, demanar excuses si en la lectura 
que he fet anteriorment he dit allò que «el Parlament 
denega»; no, el Parlament insta el Govern. Ho sabem 
perfectament, a vegades es produeixen aquests errors, 
com quan el senyor Fernández Teixidó diu: «No, si 
nosaltres ho vàrem prohibir, o ho vàrem denegar...» 
No, ho va denegar el Govern, no ho va denegar el plu-
ral majestàtic. Però ja entenem que forma part d’això. 

Bé, el que proposaríem –ho hem estat parlant amb 
el senyor Sabaté–, i ho dic sincerament, perquè crec 
que s’ha de reconèixer, és proposar als esmenants una 
transacció –si volen, eh?– que digués: «El Parlament 
de Catalunya es felicita dels acords del Govern que 
han prohibit els permisos d’investigació Calaf...» –tal, 
tal– «en la mesura que era una demanda del territo-
ri, que li arriba i que el Parlament reconeix, o es feli-
cita...», jo crec que, en via transaccional amb la seva 
esmena, podem fer aquest pronunciament, que ara els 
passo el redactat, que seria això.

Simplement, jo li proposo una esmena transaccional 
a l’esmenant, que és el Grup de Convergència i Unió, 
eh?, que seria aquesta, simplement de substituir aquest 
tema «que denegui els permisos» per «el Parlament 
de Catalunya es felicita que el Govern hagi denegat 
aquests permisos...»

El president

Senyor Milà, seria al punt 2, no?

Salvador Milà i Solsona

No, en el punt 1 –el punt 1.

El president

Al punt 1.

Salvador Milà i Solsona

Al punt 2 acceptem l’esmena tal com ve formulada. 
A més, fins i tot potser és més precisa, perquè diu, 
és a dir, jo crec que ho compartim totalment, «anti-
cipant-se al futur tancament», per tant, és molt posi-
tiu. I al punt 3 hi estem d’acord, però mereixerà un 
comentari.

Bé, respecte al senyor Coto, bé, simplement, home, li 
diria que explicar aquestes intimitats de vodevil, en 
tot cas, pensi que vostès les han practicades durant to-
ta una legislatura abundosament, entrant i sortint per 
totes les portes. Per tant, en fi, tampoc no fem porno-
grafia política, encara que és un tema (remor de veus) 
entre vostès, això de si els ho vénen a demanar o no 
els ho vénen a demanar, però pensi que, aquests favors 
de llit, a vegades els has de demanar que te’ls tornin. 
És a dir, que cuidi això. Però, no, no ens afecta a nos-
altres, perquè no tenim aquest tipus de relacions amb 
vostès.

Bé, i al que sí que volia referir-me molt seriosament 
és a la pontificació que fa el senyor Cañas, que ha sen-
tit campanes però no sap on, per dir-li sobre el tema 
de les renovables. Dos minuts, perquè crec que tenim 
dret a explicar que va ser... (Veus de fons.) El senyor 
president em permet puntualitzar sobre això?

El president

Endavant –endavant–, senyor Milà. Endavant.

Salvador Milà i Solsona

Moltes gràcies, llavors. Doncs, no, simplement espe-
cificar que el Govern catalanista i d’esquerres va apro-
var un pla d’energia que contemplava les renovables; 
va aprovar i posar en marxa plantes d’energia eòlica, i 
altres plantes de renovables; va resoldre molts proble-
mes irresolts de línies d’evacuació, perquè a vegades 
s’oblida quin tipus de dificultats hi ha en la implan-
tació de les renovables, i va aprovar el Pla de zones 
d’implantació prioritària, en què es feia compatible la 
implantació de les renovables amb la preservació dels 
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elements de medi natural que fins aquell moment no 
s’havien tingut en compte. 

Si una cosa va treballar aquell Govern va ser en el des-
envolupament de renovables i a fer possible resoldre 
tots aquells obstacles de tipus objectiu, ho repeteixo, 
d’oposició de les grans companyies elèctriques i so-
bretot de Red Eléctrica espanyola a la connexió de les 
línies d’evacuació, a resoldre les dificultats que hi ha-
vien a determinats municipis, que no s’havien previst 
aquestes línies d’evacuació, i a establir un sistema de 
compensacions territorials que no afavorissin uns en 
contra dels altres. 

Per tant, si vol que parlem d’aquest tema, amb molt de 
gust li farem una conferència i li explicarem com es va 
desenvolupar això, i convidarem... I a més tindrà aviat 
l’oportunitat, perquè després votarem la compareixen-
ça del representant de les renovables i de l’eòlica –és 
una sol·licitud que tenim feta–, i vostè li pregunta qui-
na és la seva valoració del seu anterior Govern, que al-
menys li ho dirà algú que n’entén, de renovables, i no 
els seus criteris, que a més no vénen «a cuento», per-
què, si llavors no va poder fer oposició, és perquè vos-
tès no eren al Parlament. Ara faci oposició al Govern 
que hi ha ara, no al Govern de fa dues legislatures.

Gràcies, senyor president.

El president

Molt bé, senyor Milà. A continuació... (Jordi Cañas 
Pérez demana per parlar.) Després donaré per al-
lusions... Ara és... Vull entendre que al primer punt hi 
ha una esmena in voce. (Veus de fons.)

Salvador Milà i Solsona

Sí, que seria simplement transaccionar-ho per actua-
litzar-ho.

El president

Senyor Milà... Per tant, hi haurien d’estar d’acord tots 
els grups. Hi estan d’acord tots els grups? (Pausa.) Se-
nyor Teixidó? (Pausa.) Senyor Amorós? (Pausa.)

Salvador Milà i Solsona

Doncs, ja està. La redacto i serà en aquests termes: 
«El Parlament de Catalunya es felicita de l’acord de 
govern que ha prohibit...» El redactat..., la resta, igual.

(Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.)

El president

Endavant, senyor Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Sí. Vostè m’ha fet part de la feina. Anava a demanar 
exactament que els grups poguéssim secundar una 
iniciativa d’aquestes característiques. President, fei-
na feta. Hi ha aquesta transaccional, i a més a aquest 
grup parlamentari li plau molt que el Parlament es fe-

liciti de la bona feina feta pel Govern. Ens plau molt, 
president, com vostè deu comprendre.

Segona qüestió, molt breu, molt breu –molt breu, molt 
breu–, respecte al tema dels favors als quals feia refe-
rència el diputat Milà, i una mica a la intervenció del 
diputat Coto, només per precisar que això entenc que 
forma part de la pràctica parlamentària habitual, que 
és tractar de garantir que els punts progressin, molt 
en la línia que deia vostè, Milà. I que a mi em consti 
–ja sé que és una expressió retòrica, una expressió del 
llenguatge– no tinc la percepció d’haver compartit llit 
mai amb els diputats del Partit Popular i molt particu-
larment amb el diputat Coto. Ho dic perquè això que-
di clar davant de tothom, en el sentit de..., ja sé que és 
una expressió general, però no afecta aquest modest 
parlamentari...

El president

Bé, suposo que ja està en tema de...

Antoni Fernández Teixidó

D’al·lusions –d’al·lusions.

El president

Sí, doncs, vagi acabant, senyor Teixidó, per favor.

Antoni Fernández Teixidó

D’al·lusions –d’al·lusions. I, després, una última qües-
tió, també relacionada amb alguna de les intervenci-
ons. La intervenció del conseller Felip Puig en el dar-
rer Ple, i en la moció, coincideix fil per randa, senyor 
president, amb l’esmena que presentem, que celebrem 
que el diputat cregui que és més precisa que el text, 
perquè, en definitiva, com és natural, tota esmena pre-
sentada per aquest grup parlamentari –tota– té el con-
sens, naturalment, del Govern al qual donem suport.

Gràcies, senyor president.

El president

Gràcies a vostè. El señor Cañas tiene la palabra por 
alusiones, pienso... Usted me ha pedido...

Jordi Cañas Pérez

No..., en primer lugar para comentar que nosotros no 
daremos apoyo a esta transaccional. El Parlamento..., 
esto de «felicitarse»..., yo creo que un parlamento no 
se tiene que felicitar de nada, un parlamento lo que 
tiene que hacer es legislar. Eso de «felicitarse» es del 
mundo este naif en que algunos quieren convertir este 
Parlamento. 

Y, después, sí, respecto a alusiones, si usted me per-
mite...

El president

Adelante.
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Jordi Cañas Pérez

«Fets, no paraules.» Cataluña está a la cola de pro-
ducción de energía eólica de España. Eso no es una 
opinión subjetiva, esto es un hecho. Yo, a las confe-
ren cias, señor Milà, ni he asistido ni asistiré, pero 
tampoco quiero que me las dé. Lo que sí que es cierto 
es que su inacción, la inacción de su partido y la inac-
ción del anterior Gobierno es la que ha llevado a que 
Cataluña no esté a la altura de lo que le corresponde-
ría a nivel de producción eléctrica de energías renova-
bles. Claro que sí. Teniendo todos los mecanismos, no 
los aplicaron. Y Cataluña perdió una buena oportuni-
dad. Hay que recordar que el primer molino de pro-
ducción eléctrica se instaló en Cataluña. Y hubo una 
empresa muy potente que al final tuvo que ser vendida 
porque no recibió ni un solo apoyo de los diferentes 
gobiernos de la Generalitat. Si quieren les pongo nom-
bres, supongo que ustedes la conocerán.

Entonces, como... Algunos no es solo que no escuche-
mos campanas, es que sabemos de lo que hablamos. 
Y lo mejor es que el día que gobernemos lo que no ha-
remos será como ellos, que cuando tenían la oportuni-
dad de desarrollar las energías renovables en Cataluña 
no lo hicieron, sino al revés, pusieron todos los palos 
en las ruedas que pusieron.

El president

Senyor José Antonio Coto, per què demana la parau-
la? (Veus de fons.) Trenta segons.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Miri, senyor Milà, honora-
ble senyor Milà, vostè, que ha estat conseller del Go-
vern de la Generalitat i que està en aquesta cambra 
des de fa molts anys..., home, no crec que és propi 
d’una persona com vostè parlar de «pornografia par-
lamentària» o en aquests termes en seu parlamentària, 
des del meu punt de vista. Jo, com a diputat jove i que 
a vostè l’he vist des de fa molts anys al centre de la 
política catalana, no m’imaginava que vostè parlés en 
aquests termes.

Y en cuanto al señor Cañas, ustedes, como partido 
con amplia trayectoria de gobierno, ¿me puede expli-
car cuál es su programa, su alternativa para solucionar 
el déficit tarifario de 26.062 millones de euros que nos 
dejó el Gobierno socialista? Se lo agradecería, creo 
que sería muy interesante saberlo.

El president

Senyor Sabaté, per què demana la paraula?

Xavier Sabaté i Ibarz

Sí, també per les al·lusions que ha fet el senyor Fernán-
dez Teixidó...

El president

Trenta segons.

Xavier Sabaté i Ibarz

...quan m’ha dit que jo havia reconegut que la seva es-
mena era més precisa. (Antoni Fernández Teixidó diu: 
«El senyor Milà, el senyor Milà.») Bé, doncs, no..., jo 
no he dit que fos més precisa, sinó que la hi admetia 
perquè em semblava que era millor. Però, si em per-
met un matís, nosaltres hauríem volgut que encara 
hagués estat més precisa. M’entén? Perquè aquí diu: 
«Que el Govern redacti un pla de revitalització econò-
mica de les comarques catalanes.» Però això ja fa tres 
anys que ho vam aprovar, gairebé, sap? I, llavors, a mi 
m’hauria agradat que hi hagués posat un termini. Com 
que no hi és, jo li diré que d’aquí a tres mesos –perquè 
tres anys ja són anys, no?–, si veiem que el Govern no 
es mou, en presentarem una altra en el mateix sentit, i 
procurant establir un termini ja més precís. Estic con-
vençut que el seu grup parlamentari, amb l’aquiescèn-
cia del Govern, com bé diu vostè –i és normal– que 
ho tenen tot parlat, doncs..., en aquell moment, que li 
doni suport. Però estem també, voldria..., estem espe-
rançats que no calgui tornar a fer una proposta de re-
solució d’aquesta naturalesa.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Senyor Coto, per quin motiu és...?

José Antonio Coto Roquet

Posicionar-nos amb relació a l’esmena in voce.

El president

Posicionar-se?

José Antonio Coto Roquet

Sí.

El president

Vint segons.

José Antonio Coto Roquet

Felicitar-se del que fa un govern, del que fa un òrgan 
administratiu complint la llei, no té sentit. Hi ha unes 
lleis, i el que ha de fer l’òrgan administratiu corres-
ponent és actuar d’acord amb el que diu la llei. I el 
Govern, doncs, no pot fer re, perquè, si hi ha una llei, 
el que s’ha de fer és aplicar-la. Amb la qual cosa, fe-
licitar-nos per complir la llei... Home, jo entenc que 
aquest Parlament vulgui presumir de complir la llei, 
perquè normalment alguns grups d’aquesta cambra in-
tenten incomplir-la permanentment. 

Per tant, no trobo, des del nostre punt de vista, que, 
malgrat la intencionalitat, potser d’Esquerra Republi-
cana i de Convergència i Unió, de voler felicitar-se per 
complir la llei, perquè permanentment volen incom-
plir la llei, doncs..., que ho vulguin fer i posar-ho en 
evidència en aquest cas, jo crec que no ho justifica. 
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Per això, el Partit Popular no acceptem l’esmena in vo-
ce, perquè el que ha fet l’òrgan administratiu en qües-
tió és complir la llei. I si s’havia de denegar el permís, 
doncs, s’ha denegat. I, per tant, això no és motiu de 
cap tipus de felicitació. Simplement és motiu que hi 
ha una administració que funciona bé i uns funciona-
ris que han funcionat i que han fet el seu treball ade-
quadament. I per això, doncs, sí que hem de felicitar 
els funcionaris que han actuat, però no el Govern en 
qüestió, perquè, en qualsevol cas, qui aprova les lleis 
són els parlaments i no els governs. Els governs com a 
molt tenen capacitat de presentar projectes de llei, pe-
rò no d’aprovar lleis.

El president

Molt bé. Queda clar, senyor Coto, que el Grup Parla-
mentari Popular no accepta el tràmit i la vota en con-
tra. Per tant, si no accepta el tràmit, queda completa-
ment fora. 

Senyor Amorós, per què demana la paraula?

Oriol Amorós i March

Per contradiccions.

El president

Trenta segons.

Oriol Amorós i March

No, el senyor Coto, quan ha fet al·lusió al punt 2 de la 
resolució, ha donat a entendre que és un punt que de-
mana el tancament de les nuclears, i aquí ha volgut 
burxar una miqueta, que si Convergència i Esquerra 
no hi estem d’acord. Convergència i Esquerra no es-
tem d’acord en aquest punt i en molts altres. Però el 
punt 2 d’aquesta resolució no diu res de tancar nucle-
ars. El punt 2 d’aquesta resolució diu que el Parlament 
adopti un pla de revitalització econòmica d’aquelles 
comarques que tenen nuclears i que un dia no en tin-
dran. Si el Partit Popular vota en contra de la revitalit-
zació econòmica de les comarques catalanes que avui 
tenen nuclears, escolti, és el seu problema. Però no ter-
giversin aquest contingut. 

Per tant, és clarament una contradicció amb el contin-
gut de la resolució. Vostès avui voten contra la revi-
talització econòmica d’unes comarques, doncs, vostès 
sabran. (Veus de fons.) Canviïn d’opinió i votin-hi a 
favor. Però no tergiversin el contingut.

El president

En primer lloc, demanaria als proposants si estan 
d’acord que es voti en bloc, o votació separada.

Salvador Milà i Solsona

Perdó, en tot cas, retirem el primer punt. Si no hi pot 
haver la transacció...

El president

No, no...

Salvador Milà i Solsona

...retirem el primer punt.

El president

Per tant, la votació seria... (Veus de fons.)

Salvador Milà i Solsona

Però jo havia entès que si teníem una transacció...

El president

Vejam, senyor Milà, el primer punt, aquest in voce, no 
està perquè...

Salvador Milà i Solsona

No, no és in voce, l’hem feta per escrit. Jo he proposat 
una transacció.

El president

Però, vejam, el no... (Remor de veus.)

Salvador Milà i Solsona

Doncs, si no hi ha esmena, ja està...

El president

Al no haver-hi l’esmena i ser nova, és in voce. Per tant, 
perquè pugui prosperar, tots els grups parlamentaris 
hi han d’estar d’acord.

El Grup Parlamentari del Partit Popular no hi està 
d’acord. Per tant, decau. No existeix. No hi ha...

Salvador Milà i Solsona

I, per tant, nosaltres retirem el punt primer.

El president

Retiren vostès el punt primer. I votaríem el 2 i el 3. 
D’acord? (Veus de fons.) El 2 amb l’esmena de Con-
vergència...

Salvador Milà i Solsona

Amb l’esmena de Convergència acceptada.

El president

D’acord? (Pausa.) D’acord.

Doncs, passaríem a votar els punts 2 i 3.

Vots a favor?

Vots en contra?
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Abstencions?

Queden aprovats per 17 vots a favor i 3 en contra, i cap 
abstenció.

Proposta de resolució
sobre la creació d’una xarxa  
de calls (tram. 250-00525/10)

I ara continuaríem amb el punt 4, que penso que és el 
que ara debatríem, que és una proposta de resolució 
sobre la creació d’una xarxa de calls. Jo voldria, abans 
que es defensés aquesta proposta, que penso que serà 
la senyora diputada, per Convergència i Unió, Glòria 
Renom qui en farà la defensa, donar les gràcies a la 
gent que està invitada, en aquest cas al senyor Josep 
Xavier Muntané Santiveri, que és doctor en filologia 
hebrea i director de la Col·lecció Feliu Institut Privat 
d’Estudis Món Juïc –si no ho dic malament–; Teresa 
Calders Artís, que és professora titular del Departa-
ment de Filologia Semítica de la Universitat de Bar-
celona i presidenta de l’Institut Privat d’Estudis Món 
Juïc, i el senyor Jorge Burdman. Per tant, benvinguts 
al Parlament. 

I a continuació té la paraula la senyora Glòria Renom 
per defensar aquesta proposta de resolució.

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, president. També saludar el representant de 
l’Associació Relacions Catalunya-Israel, que està aquí 
present amb nosaltres; i també el responsable i repre-
sentant de l’escola jueva, eh?, que es diu Hatikva. 

El judaisme català va ser present en els territoris de 
llengua catalana compresos més enllà del marc geo-
gràfic de la península Ibèrica, va ser present durant un 
període de més de sis-cents anys. Durant aquest perí-
ode es va desenvolupar una pròspera cultura pròpia, 
amb una extensa producció literària, religiosa, filosò-
fica i científica. 

El judaisme que es va desenvolupar a casa nostra és 
d’una originalitat tan destacada que alguns estudio-
sos el qualifiquen d’únic. El qualifiquen així perquè 
varen confluir en el mateix temps i espai tres grans 
corrents del pensament jueu: la poesia i la filosofia del 
judaisme andalusí, la càbala i els temes trobadorescos 
vinguts de la Provença, i el corrent tossafista, proce-
dent del centre d’Europa, de tal manera que nasqué 
una nova concepció del judaisme que va proporcionar 
figures cabdals com Abraham ben Adret, Moixé ben 
Nakhman i Hasdai Cresques. 

La vida d’aquests jueus catalans es va desenvolupar a 
l’interior de les nostres ciutats i viles sota una orga-
nització política administrativa i econòmica amb uns 
trets característics propis, en un espai que rep el nom 
de «call», mot que ve del llatí callum, pas estret entre 
dues parets, ben diferent del terme «judería», que és 
on vivien els jueus de Sefarad. Així, doncs, el mateix 
terme «call», que no s’utilitza enlloc més del món, ja 
recull la singularitat del judaisme que es va desenvo-
lupar en les nostres terres.

La situació legal dels jueus havia estat tractada ja en 
èpoques antigues en diversos codis legals que regu-
laven la vida de tots els estaments de la societat. Els 
furs i les cartes de poblament medievals esmenten tot 
sovint els drets i els deures dels jueus, que els garanti-
en la llibertat de culte i el desenvolupament de la vida 
comunitària segons les seves pròpies lleis religioses. 
A l’edat mitjana, les aljames catalanes –comunitats ju-
eves que acollien diverses poblacions estructurades en 
òrgans de govern local– gaudien d’un estatut d’autono-
mia. Administraven justícia segons el dret hebraic, fo-
namentat en la Bíblia i el Talmud; tenien el seu propi 
sistema educatiu, que implicava l’estudi de la llengua 
i de la cultura hebrees, i gaudien d’institucions per re-
gular les activitats de la comunitat en tots els ordres 
de la vida quotidiana, sempre, però, sota l’autoritat so-
birana del rei. Per aquest motiu, en parlar dels barris 
jueus catalans d’època medieval només es pot emprar 
el terme «call», ja que donar-los el nom de «juderías» 
seria alterar la realitat.

L’actual existència de nombrosos calls dispersos per 
tot el territori català fa necessari un programa per 
crear una xarxa de calls jueus amb unes caracterís-
tiques concretes que permeti l’elaboració d’una his-
tòria del judaisme català ben documentada i de gran 
abast. En aquest sentit, creiem que són fonamentals 
tant les grans ciutats, com Barcelona, Girona, Torto-
sa, Besalú, Reus, etcètera –per nombrar unes quantes 
grans ciutats–, com els pobles petits: Vilajuïga, Falset, 
Matajudaica i un llarg etcètera. Però només reunint, 
valorant i analitzant els diversos materials d’arreu es 
podria assolir una visió global i contrastada del lle-
gat jueu català, i, a partir d’aquí, escriure’n la història. 
Fins ara, no s’ha dut a terme cap estudi aprofundit de 
tots els calls. I ni tan sols se n’ha arribat a fer cap in-
ventari exhaustiu que inclogui totes les poblacions que 
tenen algun vestigi jueu. L’organització d’una xarxa 
seria el punt de partença per realitzar estudis que per-
metrien una visió global del judaisme català.

Per aquest motiu, instem, des del Parlament de Cata-
lunya, el Govern a emprendre les accions necessàries 
per dur a terme els següents punts. 

El primer d’ells, la creació d’una xarxa de calls arreu 
de Catalunya, que sigui oberta a totes les poblacions 
on hi va haver presència jueva que vulguin participar 
en l’estudi i que la divulgació del seu passat jueu sigui 
un fet. Una xarxa que permeti l’elaboració d’una his-
tòria del nostre judaisme ben documentada i de gran 
abast, tenint en compte tant les grans ciutats, com dè-
iem, com les petites.

El segon punt és crear una base de dades a partir de 
l’estudi coordinat dels arxius d’arreu del territori per 
mitjà de la implicació dels seus arxivers i de les ins-
titucions que els emparen; publicar-ne els resultats i 
agrupar els treballs fruit de la recerca, que permetin 
seguir les petjades dels jueus catalans i generar rela-
cions que fins ara no s’han establert de forma siste-
màtica. 

El tercer punt és la creació de rutes culturals de la xar-
xa de calls, unes rutes culturals que s’hauran de ba-
sar, fidels a la història, en les recerques precedents i 
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que hauran d’optar per un model cultural que valori 
i potenciï encara més el nostre llegat. La cura en el 
plantejament d’aquestes rutes les fornirà d’una docu-
mentació de gran interès que ajudarà a conèixer millor 
aquesta part de la història de Catalunya.

En aquest punt, precisament, juntament amb Esquer-
ra, hi volíem incloure unes publicacions que existei-
xen, fetes per un govern de la Generalitat anterior, que 
precisament era un estudi titulat Catalunya jueva. Vi-
atge per terres d’Edom, també altres publicacions que 
hi han fetes pel Centre d’Estudis Hebraics, per l’Insti-
tut Món Juïc, recerques universitàries..., però, com que 
és molt llarg l’abast d’aquests estudis existents, hem 
cregut més convenient deixar-ho fins a aquest punt.

Tenim un quart punt. Mitjançant les noves tecnologi-
es, també, crear els antics calls i accedir a la docu-
mentació dels arxius digitalment per tal de fer arribar 
una informació sempre actualitzada i acurada i atrac-
tiva a un turisme de nivell. 

I, finalment, el cinquè punt, considerar la possibilitat 
d’impartir aquesta temàtica a les escoles i als insti-
tuts, mitjançant la introducció del judaisme català en 
els programes d’història de Catalunya. I, naturalment, 
que aquest coneixement afavoreixi l’obertura i l’esta-
bliment de llaços culturals i també empresarials, entre 
d’altres.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I, a continuació, 
s’han presentat esmenes pel Grup d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i, per defensar-les, té la paraula el 
senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Sí, en primer lloc, saludar els representants de les as-
sociacions i escoles i institucions d’estudi que han vin-
gut aquí, a aquest Parlament, que és casa seva, és a 
dir, que han vingut a casa seva..., perquè ens acompa-
nyin en aquest debat sobre aquesta proposta. I, en se-
gon lloc, felicitar també la diputada Renom per la ini-
ciativa i per haver-la dut a terme en aquesta comissió. 

Crec que és una iniciativa molt important, i el sentit 
de les nostres esmenes no és en absolut un sentit de 
contradicció al text original, sinó, en tot cas, de com-
plement. I, per tant, si aquestes esmenes són accepta-
des, estarem molt contents. I si no són acceptades, ho 
estarem igual, perquè entenem que el text original és 
un text molt important.

Diem que és molt important perquè no és veritat que 
la diversitat a la nostra societat sigui un fenomen re-
cent, un fenomen del segle xxi. La diversitat ha existit 
a la nostra societat durant molts i molts segles. En can-
vi, el que sí que és cert és que hem heretat una Euro-
pa més pobra. Hem heretat, també, un Estat espanyol 
més pobre, i hem heretat també una Catalunya més 
pobra, quan, en diferents episodis de la nostra histò-
ria, en el cas de Catalunya més llunyans, en el cas Eu-
ropeu, tan tràgicament, d’aquest segle xx, la diversitat 

ha estat truncada de forma violenta, de forma agressi-
va en períodes històrics que convé no oblidar. 

I, com que convé no oblidar-los, jo voldria agrair a to-
ta la comunitat jueva, a les associacions jueves, la seva 
persistència en el treball de la memòria, perquè la se-
va persistència en el treball de la memòria ens fa ca-
paços de construir no només una memòria del passat 
més ajustada a realitat, sinó, sobretot, de construir un 
futur molt millor.

No hem d’oblidar cap de les aportacions culturals que 
van ser a casa nostra i que van enriquir el nostre país 
i de les quals també som hereus. No és veritat que hà-
gim estat una societat culturalment homogènia, religi-
osament homogènia o ètnicament homogènia. No ho 
hem estat, i no haver-ho estat ha estat enriquidor. I ca-
da vegada que ens hem empobrit, hi hem perdut tots. 

Per tant, iniciatives com aquesta, de recuperació de la 
memòria històrica del país que vàrem ser, són inicia-
tives sobretot orientades a futur i a fer un futur molt 
millor.

Creiem, per tant, que Catalunya necessita conèixer-se 
a si mateixa i conèixer la seva pròpia herència, l’he-
rència d’una societat diversa que ens ha estat amagada 
durant molt de temps, sobretot per gestionar la prò-
pia diversitat actual i futura de la nostra societat d’una 
forma millor de cara a futur. 

Per tant, iniciativa per fer memòria, per conèixer millor 
qui som, però sobretot per fer un futur molt millor en 
la gestió de la diversitat cultural i religiosa, que té i que 
tindrà, afortunadament, per sempre, el nostre país.

El president

Moltes gràcies, senyor Amorós. A continuació, pel 
Grup del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el 
senyor José Antonio Coto... Perdó, pel Grup Socialis-
ta, el senyor Juli Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Bé, també en nom del meu 
grup donar la benvinguda als diferents representants 
que ens acompanyen avui, amb una proposta que tam-
bé voldria destacar la seva importància, no? Una pro-
posta que, com ha dit abans el representant d’Esquerra 
Republicana, parla de memòria i parla de diversitat, 
dos elements molt importants en aquests moments 
a posar sobre la taula. Una proposta que, pel nostre 
grup, demostra el que és la realitat del nostre país, el 
que ha sigut la realitat del nostre país. També reivindi-
ca el llegat jueu que hem tingut a la nostra història, i, 
per tant, posa sobre la taula, també, uns actius impor-
tants que hem tingut i que tenim en aquest moment en 
el nostre país.

Per tant, és un reconeixement, també, d’una part de 
la nostra història. Forma part del nostre actiu cultu-
ral. Pensem que en aquests moments cal també apos-
tar per aquest component de compromís patrimonial, 
històric i cultural. I el fet que avui estiguem parlant 
aquí de crear aquesta xarxa, pel nostre grup crec que 
ha de perseguir quatre objectius. Primer, doncs, que es 
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converteixi això en una eina d’estudi, de cooperació i 
d’atractiu turístic patrimonial i cultural. Segon, bus-
car també la col·laboració i la planificació en les dife-
rents actuacions. És important que quan creem xarxa, 
doncs, anem coordinats i també una adequada plani-
ficació. Tercer, ens ha de permetre una recopilació de 
tota la documentació, que n’hi ha, i molta. I, per últim, 
jo crec que també és important fer d’aquesta tasca im-
portant la seva divulgació, també al voltant de l’àmbit 
educatiu i de l’ensenyament.

Per tant, pensem que és una proposta molt correcta 
en aquests moments i que, a més a més, posa de ma-
nifest la voluntat clara que ha tingut sempre el nostre 
país de reivindicar la memòria i d’exercir-la en la seva 
diversitat, que és important, ha sigut important en el 
passat, en el present i ho ha de ser en el futur. Jo crec 
que l’eina del nostre país, que ha sigut sempre un país 
capaç de donar cobertura i donar sortida a diferents 
sensibilitats... I això ha de ser un repte de futur. 

Per tant, el nostre grup cal dir que donarà suport als 
cinc punts d’aquesta proposta.

Moltes gràcies, president.

El president

Gràcies a vostè, senyor diputat. I a continuació –ara 
sí–, pel Grup Parlamentari Popular, té la paraula el se-
nyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors 
diputats, el Partit Popular votarem favorablement a 
aquesta proposta de resolució en tots els seus punts. El 
Partit Popular sempre hem estat, doncs, defensors de 
tots els vincles que ens uneixen, al conjunt d’Espanya, 
i a Catalunya, evidentment, amb el poble jueu i, en 
aquest cas, també, amb l’Estat d’Israel, i tot el que sig-
nifiqui, doncs, donar a conèixer tot el que ha significat 
el poble jueu a Espanya, i continua significant, sem-
pre serà votat favorablement pel Partit Popular. I, en 
aquest sentit, doncs, nosaltres votarem favorablement.

Sí que posar l’èmfasi que, tot i que nosaltres estem 
d’acord amb tots els punts dispositius –amb els cinc 
punts– i votarem favorablement a tots els punts, i em 
semblen molt positius, i els compartim, i crec que el 
Govern, un cop hagin estat aprovats, doncs, ha d’ac-
tuar, el que no pot ser és que aquesta resolució quedi 
simplement en el diari de sessions, sinó que això ha 
de tenir un calendari, i crec que el Govern ha de po-
sar els recursos necessaris perquè això es pugui portar 
a terme i es pugui complir tal qual diu la proposta de 
resolució.

En l’exposició de motius sí que es deixa entreveure 
com si històricament, doncs, el poble a jueu a Catalu-
nya fos diferent al de la resta d’Espanya. Va en la línia 
aquesta, no?, dels historiadors aquests que diuen que 
el Quijote es va escriure en català, o que Colón era ca-
talà..., al final diran que la Bíblia també es va escriu-
re en català i que Barack Obama tenia un antecedent 
català. 

Per tant, doncs, jo demanaria no fer..., intentar re-
moure la història i, clar, aquesta història que es pretén 
veure com si l’home del paleolític ja coneixia el que 
era Catalunya i com si Espanya hagués nascut abans-
d’ahir, doncs, home, això és anar en contra de la histò-
ria, i qualsevol historiador els diria, evidentment, que 
estan absolutament equivocats.

Jo crec que s’ha de posar èmfasi a no fer política amb 
això. Jo crec que hem de reconèixer la història del que 
ha significat el poble jueu a Espanya, i que ho conti-
nuarà significant en el futur. Pensem que és una co-
munitat molt important en el nostre país, tant a Ca-
talunya com al conjunt d’Espanya. I crec que hem de 
posar èmfasi en això i no voler fer política ni ideologia 
ni voler, doncs, anar amb aquell discurs independen-
tista, separatista, també quan parlem de recuperar la 
història i, en aquest cas, doncs, posant èmfasi en una 
comunitat que ha fet molt pel conjunt d’Espanya, per 
Catalunya, evidentment, i que ho continuarà fent en 
el futur.

Per tant, el Partit Popular torna a reiterar –i saluda tots 
els representants, doncs, que ens visiten en aquesta co-
missió–..., posar l’èmfasi que el Partit Popular català 
vota favorablement a tots els punts, perquè creiem que 
és important que es conegui la història, que es cone-
gui la història com és i que no es vulgui inventar una 
altra història per intentar confondre la societat.

Moltes gràcies. I esperar... –ho torno a reiterar–, la ne-
cessitat que, un cop aprovada aquesta resolució, el Go-
vern no ho deixi en el diari de sessions, sinó que tre-
balli, posi dates, posi un calendari i compleixi amb el 
que diu la part dispositiva d’aquesta proposta de reso-
lució.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El president

Moltes gràcies, senyor Coto. I a continuació, pel Grup 
d’Iniciativa per Catalunya - Esquerra Unida i Alterna-
tiva, té la paraula el senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. Bé, primer de tot, des del Grup 
d’Iniciativa i Esquerra Unida, saludar la representació 
del poble jueu que avui ens acompanya. Dir que el que 
d’alguna manera es reclama des del Grup de Conver-
gència i Unió és la creació d’una xarxa de calls arreu 
de Catalunya. Per tant, em sembla que va en la línia 
del que defensem des del nostre grup, que és la recu-
peració de la memòria històrica en aquest país. 

Jo celebro que hi hagi grups que els costa això de 
la memòria històrica quan es tracta d’uns temes i 
s’hi apuntin quan es tracta d’uns altres. Jo crec que 
és d’obligació, jo diria bàsicament moral, de tots els 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya recu-
perar la memòria històrica, perquè l’única manera que 
tenim d’avançar cap al futur és saber què ens va passar 
en el passat. 
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Quan parlo de la memòria històrica, doncs, evident-
ment parlem de la situació de la comunitat jueva a 
Catalunya en el moment que es planteja en el text de 
la proposta de resolució. Podríem parlar segurament 
també de l’expulsió dels moriscos al sud del país o del 
tractament d’altres minories al llarg de la història, no 
només de Catalunya, sinó també del conjunt de l’Estat 
i de tot Europa, i com això ens ha de fer aprendre de 
cara al futur.

Més dubtes –votarem a favor, evidentment– ens gene-
ra el cinquè punt, simplement per tres motius bàsics. 
Primer, perquè des de l’experiència docent, si vostès 
m’ho permeten, d’alguna manera està incorporada la 
temàtica del tractament del judaisme i la seva incidèn-
cia important a la història de Catalunya ja a les es-
coles. Es fan visites, especialment a determinats calls 
importants de Catalunya, per explicar, doncs, que el 
naixement de la nostra cultura també ve del naixement 
d’aquella cultura. 

Segurament, aquesta reflexió del punt cinquè tocaria 
més fer-la en el marc de la Comissió d’Ensenyament 
i Universitats, perquè afecta, doncs, el contingut cur-
ricular del nostre país. Però és que tenim també una 
amenaça important: l’amenaça és la LOMCE, que 
ens traurà eines com a Departament d’Ensenyament a 
l’hora de triar quins han de ser els continguts curricu-
lars, perquè el ministre Wert ja s’està encarregant que 
l’educació en aquest país sigui monolingüe, monocul-
tural i monotemàtica.

Dit això, evidentment, la voluntat que ens agradaria 
aprovar en aquesta moció és que s’estudiï, evident-
ment, i es doni difusió del judaisme català, però que 
es contextualitzi, també, a nivell global, i especial-
ment a nivell europeu, perquè hi ha moltes interrela-
cions entre uns i altres, i ens fonamentem, també, que 
tenim l’obligació de garantir la laïcitat i el laïcisme en 
el tractament, també, d’aquests temes, a Catalunya i al 
conjunt de l’Estat. 

Per tant, amb els dubtes incorporats, votarem a favor 
dels punts de la moció.

El president

Moltes gràcies, senyor Mena. A continuació..., por el 
Grupo Parlamentario de Ciutadans, tiene la palabra la 
señora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. En primer lugar, también 
me gustaría dar la bienvenida a los asistentes que nos 
acompañan hoy como representantes de diferentes 
entidades del pueblo judío. Y nosotros estamos com-
pletamente de acuerdo con las diferentes iniciativas 
o las diferentes propuestas que, como esta, puedan ir 
encaminadas a recuperar elementos de nuestro rico 
patrimonio histórico, cultural y turístico, ya sean tan-
gibles como intangibles, porque, afortunadamente, 
gozamos de una rica historia y hay algunos elemen-
tos que son poco conocidos, que han pasado al olvido 
y que todas estas actividades, pues, nos pueden apor-
tar mucho. Nos pueden aportar porque, aparte de que 

podemos aumentar el conocimiento de nuestra propia 
historia, pues podemos aumentar la oferta cultural, 
patrimonial y turística, y eso, evidentemente, pues, 
también podrá generar actividad económica en nues-
tra sociedad.

Por tanto, estamos a favor y votaremos a favor de es-
ta propuesta. Pero sí que nos gustaría hacer algunas 
puntualizaciones. En primer lugar, me gustaría insis-
tir en que este tipo de actuaciones se deben llevar a 
cabo desde un estricto rigor histórico –un estricto ri-
gor histórico– y una no politización de este tipo de 
eventos. Y ya sé que parece algo muy obvio, pero 
cuan do uno empieza a mezclar los temas de memo-
ria histórica con elementos turísticos, pues, a veces se 
cae tanto en la falta de rigor histórico como en la po-
litización. 

Por tanto, nos gustaría que en todas las investigacio-
nes que se llevaran a cabo, de forma previa, para de-
finir correctamente todos estos contenidos, etcétera, 
pues, se partiera de una visión histórica, que además 
no se centrara únicamente en el espacio de Cataluña, 
que desgraciadamente sucede hoy aquí. Parece que se 
intenta olvidar que cosas que ocurrieron también en 
Cataluña ocurrieron en otras partes de España. Por 
tanto, rigor histórico, no politización. No queremos 
que esto se pueda utilizar para seguir marcando las 
diferencias entre Cataluña y el resto de España.

Segundo, pedimos que todas estas actividades se ha-
gan, como no podría ser de otra manera, en coordina-
ción con las entidades locales de los municipios donde 
se vayan a definir estos elementos, con las institucio-
nes de investigación histórica, que sin duda deberán 
participar en la definición de contenidos; también con 
las instituciones de promoción turística y cultural, 
porque entendemos que esto será un activo más que 
aumentará la oferta cultural de los municipios, y que 
su divulgación y promoción se incorpore también en 
los planes de promoción turística de los diferentes ám-
bitos en los que se pueda promocionar. 

Por tanto, teniendo en cuenta estas puntualizaciones, 
nosotros estamos absolutamente a favor de esta pro-
pues ta, y le daremos nuestro apoyo.

Muchas gracias, señor presidente.

El president

Muchas gracias a usted, señora diputada. I a continu-
ació, per posicionar-se sobre les esmenes que ha pre-
sentat Esquerra Republicana de Catalunya, té la pa-
raula la senyora Glòria Renom.

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, president. Tal com he apuntat, també al fer 
la lectura del punt tercer, i també en sentir totes les 
reflexions, que han estat tan àmplies i tan riques, res-
pecte a aquesta proposta de resolució, doncs, no les 
acceptarem, perquè tots els punts quedin ben oberts, 
ben amplis per poder admetre totes aquestes reflexi-
ons que avui ens han fet tots els representants de cada 
partit.
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Dir també que aquesta proposta de resolució es pre-
senta aquí, però que és una proposta de resolució 
transversal amb molts departaments. També la podí-
em haver presentat a Cultura, a Ensenyament, fet re-
ligiós –ho apuntava el representant del Partit Socia-
lista... 

I, per tant, doncs, la deixem així, tal com està, amb el 
seu enunciat, i més endavant, doncs, prenent nota de 
les seves reflexions, l’enriquirem amb tot allò que vos-
tès han aportat.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies. Per tant, considero que, pel que la 
dipu tada ha dit, no s’accepten les esmenes. Senyor 
Amorós, per què demana la paraula?

Oriol Amorós i March

Per al·lusions. I per contradiccions.

El president

Trenta.

Oriol Amorós i March

Una al·lusió i una contradicció.

El president

No li sumo les dos. Trenta segons.

Oriol Amorós i March

No, l’al·lusió és per a la senyora Renom, que, en tot 
cas, nosaltres retirem les esmenes...

El president

Demano, per favor, una mica de silenci, eh? Endavant.

Oriol Amorós i March

Atenent les seves explicacions, retirem les esmenes. 
Però també recollim el compromís, que ella ha ver-
balitzat, que la qüestió de la memòria històrica sobre 
el tractament de les minories –la jueva i totes les mi-
nories que hi ha hagut a Catalunya històricament– la 
tractarem en una altra proposta de resolució. Per tant, 
en aquest sentit, retirem.

I una qüestió de contradiccions. S’ha volgut donar a 
entendre que en l’esperit de la resolució hi havia un bi-
aix, en la lectura històrica, favorable que els catalans 
tot ho hem fet sempre bé. I només volia recordar al se-
nyor Coto, si li interessa, que en la meva exposició he 
volgut subratllar que els catalans, per vergonya nostra, 
ens vam anticipar dos segles a la reducció dràstica i 
violenta de la diversitat en el nostre país. Per tant, que 
reconeguem allò que no tenim de bo a la nostra histò-
ria ens fa millors de cara al futur.

El president 

Molt bé. 

Doncs, a continuació passaríem a la votació de la pro-
posta de resolució.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat.

Proposta de resolució
sobre l’aprovació del règim de transició 
que estableix la disposició transitòria 
de l’Ordre de l’Estat EHA/2899/2011, de 
transparència i protecció del client de 
serveis bancaris (tram. 250-00580/10)

A continuació passem al punt sisè, que és: Proposta de 
resolució sobre l’aprovació del règim de transició que 
estableix la disposició transitòria de l’Ordre de l’Es-
tat EHA/2899/2011, de transparència i protecció del 
client de serveis bancaris. La presenta el Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i té la paraula... (veus de fons), el 
senyor Vendrell.

Com deuen comprendre, amb els canvis, és impossi-
ble memoritzar els cent trenta-cinc diputats. Té la pa-
raula, senyor Vendrell.

Josep Vendrell Gardeñes

No es preocupi. Gràcies, president. Bon dia. La pro-
posta de resolució que presentem està relacionada 
amb determinats índexs que s’aplicaven a determinats 
préstecs hipotecaris i que per una ordre del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, el 29 d’abril de 2012, aquests 
diferents tipus d’interès de referència van deixar de ser 
oficials. Ens referim a l’IRPH caixes, que és el tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per 
a l’adquisició d’habitatge lliure, a l’IRPH bancs i al ti-
pus CECA. Inicialment, aquests tipus eren més baixos 
que l’euríbor, que les diferents fórmules que es veni-
en..., no que l’euríbor, però que el que s’aplicava en 
diferents préstecs hipotecaris, el canvi de situació va 
fer que aquests estiguessin per sobre de la majoria dels 
préstecs hipotecaris.

Des de l’aprovació de l’ordre esmentada, de fet, no es 
va regular la transició, aquests índexs van continuar, 
es van continuar publicant; l’ordre és de l’octubre de 
2011, i s’han anat publicant fins ara. Quan vam re-
dactar aquesta proposta de resolució, aquest no era un 
tema resolt. I, perquè es facin una idea de la proble-
màtica, el cas és que les persones que tenien aquestes 
hipoteques han estat pagant tipus molt per sobre dels 
que es paguen habitualment, el 3,2, el 3,7, o, en el cas 
del tipus CECA, el 5,7, per exemple, no? Una qüestió 
que ha estat denunciada reiteradament per la platafor-
ma d’afectats. Es calcula que el nombre de persones 
afectades per aquests tipus abusius és entre el 10 i el 
15 per cent del total de préstecs destinats a la compra 
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d’habitatges, que és entre 1 milió i 1 milió i mig de 
persones.

Bé, des que vam presentar aquesta proposta de resolu-
ció fins ara, que es veu aquí, en aquesta comissió, hi ha 
hagut un canvi normatiu significatiu. El passat 19 de se-
tembre es va aprovar al Congrés dels Diputats, a través 
d’una esmena del Grup Popular a la llei d’emprenedors 
–una tècnica legislativa que no és nova, però és més que 
qüestionable, no?, aquestes esmenes que es presenten 
en temes que en principi tenen molt poc a veure amb la 
qüestió–, responent a la demanda que s’havia de regular 
aquest període de transició. 

La solució que van trobar, que no és en absolut satis-
factòria, és que el tipus que s’aplicarà són els índexs 
substitutius que hi ha en les escriptures de les hipo-
teques, i el tipus, si és l’euríbor, això no presenta cap 
problema, però en els que no sigui el cas, quan les hi-
poteques no facin cap previsió, se’ls aplicarà un ín-
dex nou, molt complex, l’IRPH entitats, que és el tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys per a 
habitatge lliure, i se’ls aplicarà un diferencial equiva-
lent a la mitjana aritmètica de les diferències entre els 
tipus que desapareixen i aquest IRPH que he esmen-
tat, calculant les dades entre la data de l’atorgament de 
la hipoteca i la data de renovació del tipus, no?

En definitiva, l’objectiu d’aquesta fórmula és que les 
entitats financeres no hi perdin. Aquest és l’objectiu 
fonamental. Se’ls ha aplicat, quan no hauria d’haver 
estat així, s’hauria hagut de regular abans, l’IRPH de 
forma abusiva durant 552 dies des de l’aprovació de 
l’esmentada ordre ministerial. I la solució que s’ha tro-
bat tampoc no satisfà les persones afectades perquè 
suposa el manteniment d’aquest tipus abusiu, al vol-
tant del 3, o fins i tot més, o amb alguna rebaixa en al-
gun cas. Però, en qualsevol cas, amb una situació que 
no respon a la que nosaltres creiem que seria la lògica, 
seria la ideal, que és el preu de mercat, euríbor més un 
punt, no? 

Ens trobem, doncs, per tant, amb un altre cas d’abús 
per part de les entitats financeres, de privilegi per part 
del Govern a favor de les entitats financeres. I cal in-
sistir novament –ja ho hem fet en altres àmbits– en 
el paper lamentable del Banc d’Espanya, que publica 
l’índex periòdicament, l’IRPH, i ignora les pràctiques 
de molts bancs que enviaven contractes sense donar 
més informació als clients, per tal d’evitar un nou ín-
dex que, en principi, pogués ser desfavorable als seus 
interessos, no? I una vegada més es demostra que el 
regulador, i també el Govern, té més interès a defensar 
el compte de resultats de les entitats financeres que no 
la protecció dels drets de la ciutadania.

El que proposem és que el Govern de la Generalitat 
insti el Govern de l’Estat, faci gestions davant del Go-
vern de l’Estat en tres qüestions. La primera ja no té 
sentit, perquè s’ha produït aquesta regulació, i, per 
tant, ja no té sentit. El que passa, que és una regulació 
que la creiem injusta. El segon punt té tota la vigèn-
cia, que és que l’índex aplicable sigui l’euríbor més 
un 1 per cent, més un punt. En aquest cas, accepta-
ríem l’esmena presentada pel Grup Socialista, que hi 
afegeix un «com a màxim», que ja em sembla bé. Dir 

que això tampoc no és cap cosa estranya, que hi ha 
entitats que en aquest període de transició han ofert 
aquesta solució als seus clients, com, per exemple, el 
cas de les caixes basques, no? I, per tant, no proposem 
cap cosa estranya. I el punt 3, que el Govern i el Banc 
d’Espanya supervisin totes les pràctiques abusives 
que s’estan realitzant amb l’objectiu de seguir aplicant 
tipus desproporcionats i injustos. 

Per tant, aquesta és la proposta que faríem per tal de re-
soldre un problema, una pràctica abusiva, que grava els 
interessos que han de pagar els ciutadans que tenen hi-
poteques referenciades a aquests tipus, que creiem nos-
altres que, com ha passat en qüestions com les clàusu-
les sòl, s’haurien de revisar i eliminar per injustes.

Gràcies.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Vendrell. Té la paraula, per de-
fensar les esmenes presentades, l’il·lustre diputat Juli 
Fernandez.

Juli Fernandez Iruela

Moltes gràcies, president. Bé, en primer lloc, agrair al 
ponent que hagi donat el vistiplau a la nostra esmena. 
Estem davant d’una proposta que, evidentment, posa 
de manifest un dels elements de què, en aquests últims 
mesos, parlem moltíssim en la comissió d’investiga-
ció de caixes, que ha sigut, d’alguna manera, la man-
ca de transparència i la manca d’informació, sobretot 
a l’hora d’aquells ciutadans i ciutadanes que anaven a 
fer qualsevol crèdit hipotecari i que sovint no tenien 
tota la informació sobre quin seria el mecanisme de 
revisió posterior. 

Per tant, aquí es posa de manifest una proposta que el 
que fa el Parlament és que insta el Govern de la Gene-
ralitat perquè el Govern insti el Govern central a pren-
dre les mesures. Per tant, és, diguéssim..., caldrà que 
el Govern de la Generalitat també intenti, doncs, pro-
curar perquè el Govern central ho faci.

En qualsevol cas, sí que és molt important posar de 
manifest que hem vist que en aquests últims temps, 
bàsicament, a nivell sobretot del Banc d’Espanya, 
no s’ha estat massa per la labor d’intentar garantir la 
transparència i la informació. Això s’ha posat de ma-
nifest en moltes actuacions. I penso que aquesta regu-
lació, malgrat que arriba tard, malgrat que té elements 
d’insuficiència, si més no, com a mínim, i si realment 
s’incorpora aquesta proposta, amb aquests tres punts, 
pot ajudar, pot facilitar que molts dels consumidors 
que estan francament en inferioritat tinguin més ga-
rantits els seus drets. 

Per tant, el nostre grup donarà suport a aquesta pro-
posta, entenent que ajuda al que és..., sobretot als con-
sumidors, dóna molta més transparència, molta més 
informació, i sobretot un tema de seguretat, no tant ju-
rídica per a les entitats financeres, sinó sobretot per a 
aquell consumidor que va a subscriure un préstec hi-
potecari que sàpiga en tot moment de quina forma se 
li revisarà el seu preu en el futur. 
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Per tant, el nostre grup, atès que accepta l’esmena, a 
més a més, també hi donarem el nostre suport.

Moltes gràcies, president.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per al posicionament de la resta de 
grups, té la paraula, pel Grup d’Esquerra Republica-
na, el senyor Oriol Amorós.

Oriol Amorós i March

Si li sembla, president, només posicionaré el Grup 
d’Esquerra Republicana, i els altres, cadascú farà el 
seu.

El vicepresident

Em sembla molt bé, senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

Molt bé. Doncs, només per posicionar-nos a favor. 
Parlem d’un tema important, d’un dels temes que està 
en l’origen de la greu situació econòmica que patim, 
de la crisi econòmica que tenim, en el qual, doncs, 
el comportament excessivament cíclic i promociona-
dament cíclic del sector immobiliari ens ha portat on 
som. I, dins de les alegries d’aquest moviment procí-
clic que va haver-hi, en el seu moment, doncs, mol-
tes d’aquestes van ser amagar..., o permetre un sistema 
opac que deixava els consumidors bastant indefensos. 

Per tant, creiem que és important que des del Parla-
ment de Catalunya, encara que no tinguem compe-
tències en aquesta matèria, ens hi manifestem i re-
clamem al Govern de l’Estat..., siguem proactius en 
aquest sentit de traslladar al Govern de l’Estat, doncs, 
la necessitat de dotar els mecanismes de seguiment i 
de pagament de les rendes variables, dels crèdits amb 
tipus variables, doncs, amb major transparència i de-
fensa del consumidor, amb mesures més objectives, i 
que, per tant, es revisin els contractes que siguin ne-
cessaris.

Per tant, a més a més, creiem que l’esmena, que s’ac-
cepta, doncs, millora l’adequació a llei del punt segon, 
amb la qual cosa raó de més per donar suport a tots 
tres punts.

El vicepresident

Moltes gràcies. Per defensar la posició del Partit Po-
pular, el senyor José Antonio Coto.

José Antonio Coto Roquet

Gràcies, senyor president. Senyores i senyors dipu-
tats... Primer dir-li, senyor Vendrell, que això és una 
proposta de resolució que vostès presenten perquè es 
presenti al Congrés dels Diputats, i que jo sàpiga vos-
tès, al Congrés dels Diputats, tenen un grup parla-
mentari, que és Izquierda Plural, liderada pel senyor 
Cayo Lara. Per tant, doncs, els insto que siguin més 

efectius, i, per tant, vagin directament al Congrés dels 
Diputats i no intentin convertir –ho torno a reiterar– 
aquest Parlament en una espècie de subcomissió o 
subseu parlamentària del Congrés dels Diputats.

No m’agradaria pensar que vostès han anat al diari de 
sessions del Congrés dels Diputats, que això estigui 
presentat per Izquierda Plural, i que vostès hagin aga-
fat un copy and paste, ho hagin traduït al català i ho 
hagin portat a aquesta comissió parlamentària. 

I, per tant, els insto que dialoguin amb el seu grup par-
lamentari. Confiïn en el seu grup parlamentari al Con-
grés dels Diputats, no cal que vinguin aquí. Potser és 
que hi desconfien, desconfien del senyor Coscubiela, 
de la senyora Laia Ortiz, i diuen: «Bé, venim aquí per-
què potser ells no ho presentaran.» Doncs, escolti’m..., 
doncs, miri, en tot cas, comuniquin millor i presen-
tin-ho a la cambra on això sí que és objecte de debat.

Segon. Quant al Partit Socialista, home, que el PSOE  
vingui a donar lliçons, quan està a l’oposició, tenint en 
compte que quan era govern va augmentar fins a vuit el 
número de jutjats per desnonar, doncs, home, em sem-
bla, com a mínim, temerari. Allò que es diu en caste-
llà, «calladito estás más guapo», no? Home, jo, si fos 
socialista, vist el que he fet, no vindria aquí a donar 
cap tipus de lliçó. Estaria un temps, com a mínim, hi-
vernant, i ja, possiblement, amb el pas del temps, pot-
ser vostès algun dia recuperen la confiança de la gent 
que van desil·lusionar molt àmpliament amb les seves 
polítiques liderades pel senyor Zapatero, tenint de vice-
president el senyor Rubalcaba, que és l’actual líder del 
PSOE a dia d’avui.

Quant a la proposta, doncs, miri, nosaltres creiem que 
és una proposta... Nosaltres comprenem, doncs, que ai-
xò és un problema greu, al qual s’ha de buscar soluci-
ons. El Partit Popular busca solucions. Nosaltres no di-
em que Espanya té el millor sistema financer del món, 
sinó que el que fem és portar un programa legislatiu 
per donar solucions als problemes que té la societat es-
panyola, i, en aquest cas, en l’àmbit financer. Per això 
vam realitzar, durant l’any anterior, una llei de protec-
ció de les persones desnonades, amb el límit que per-
sones amb menys de dinou mil euros no podran ser 
–i amb persones a càrrec– desnonades. Vam posar un 
límit que no es poden concedir hipoteques per sobre 
del 80 per cent del preu de l’immoble. O, per exemple, 
que les hipoteques mai podran superar els trenta anys 
de vigència. I d’aquesta forma, doncs, evitar que es tor-
nin a produir situacions com les dels passats anys, que 
ens van portar a la crisi econòmica tan greu d’aquests 
últims anys, fins a aquests moments. 

Així mateix, també hem posat un límit als interessos 
de demora. Per tant... I, a més, hem limitat els sous 
dels banquers que han estat intervinguts per l’Estat, 
pel Fons de Reestructuració Ordenada Bancària, amb 
l’objectiu que aquesta gent que ha fet una mala ges-
tió i una mala praxi en la gestió d’aquestes entitats, 
doncs, no es pugui beneficiar emportant-se grandíssi-
mes remuneracions, que eren un insult per al conjunt 
de la societat espanyola, i del conjunt de la gent que 
està, doncs, tenint problemes laborals, econòmics, en 
aquests moments.

Fascicle segon
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I, per últim, el Govern d’Espanya també dóna solució 
al problema de les preferents. I això es pot veure en el 
fet que la pressió social que hi havia fa uns mesos, de 
manifestacions, de crítiques contínues, a mesura que 
passen els mesos es va reduint perquè es veu com el 
projecte de reformes del Govern del Partit Popular dó-
na resultats i permet, doncs, tornar a disposar d’un sis-
tema financer que ajudi les pimes i que ajudi les per-
sones que volen accedir a una «vivenda». Es veu en 
el fet que avui Espanya està recuperant la confiança, 
que tornem al creixement econòmic, que hem aban-
donat la recessió, que durant el que portem de 2013 
s’està reduint l’atur a Espanya, i s’està veient que les 
persones que disposaven de preferents, que, per tant, 
van ser enganyades, moltes d’elles en època del Go-
vern Socialista, a dia d’avui veuen solucionats els seus 
problemes. 

Per tant, entenc la seva preocupació, senyor Vendrell. 
És una preocupació nostra, i el que fem nosaltres és 
no fer eslògans, sinó que el que fem és governar amb 
responsabilitat i buscar solucions. I, per això, en el que 
portem de legislatura –menys de dos anys– ja hem 
aportat un conjunt de solucions que permetran, i que 
estan permetent que Espanya, a poc a poc, estigui sor-
tint de la crisi. 

En això em vull desmarcar –i acabo, senyor presi-
dent– de les paraules del senyor Felip Puig, que deia 
que ja s’havia sortit de la crisi. Mai sortirem de la crisi 
mentre hi hagi les actuals taxes d’atur. Però sí que és 
veritat que s’està produint una evolució de l’economia 
espanyola que, en termes segregats, podem considerar 
que estem a poc a poc iniciant el camí perquè en el fu-
tur puguem sortir d’aquesta crisi.

Moltes gràcies, senyor president, senyores i senyors 
diputats.

El vicepresident

Moltes gràcies, senyor Coto. Té la paraula, per defen-
sar la posició del Grup Ciutadans, la il·lustre diputada 
senyora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. Bueno, desde Ciutadans 
compartimos perfectamente el fondo de esta propues-
ta de resolución, porque versa sobre uno de los princi-
pales orígenes de la crisis económica y financiera que 
venimos sufriendo los últimos años, tanto en Cataluña 
como en el resto de España. Porque versa del sistema 
financiero, del sistema financiero y de los graves pro-
blemas que ha venido arrastrando y que han venido 
azotando a la sociedad, ¿no? Hablamos de los intere-
ses absolutamente desorbitados que se llegan a pagar 
por un crédito hipotecario, la falta de transparencia, 
la falta de información que se otorga a los consumi-
dores a la hora de adquirir algún tipo de producto o 
servicio financiero, la incertidumbre existente sobre la 
renovación sucesiva de los intereses durante la vida de 
la hipoteca, la falta de protección de los consumidores 
ante las cláusulas abusivas por parte de las entidades 
financieras... 

Es decir, son problemas que tenemos en el sistema 
financiero de nuestro país, y que no solo lo decimos 
nosotros, sino que hay diferentes resoluciones a nivel 
de la Unión Europea que han manifestado claramente 
que nuestro sistema hipotecario no protege adecuada-
mente a los consumidores ante las cláusulas abusivas 
de las entidades financieras, y advierten de la falta de 
transparencia y opacidad.

Esto es un problema estructural de nuestro mercado 
de valores, el sistema financiero, etcétera. Y lo digo 
porque, escuchando la intervención del representan-
te del Partido Socialista, parece que ellos no hubie-
ran gobernado nunca, ¿no? O sea, estos problemas no 
han comenzado únicamente con el Gobierno actual de 
España, sino que se vienen arrastrando, porque, co-
mo digo, es un problema estructural, que desgracia-
damente tenemos muy muy enquistado. Y, recordar 
algunas palabras célebres del célebre presidente del 
Gobierno de España Zapatero, que decía que teníamos 
uno de los mejores sistemas financieros del mundo, en 
España, ¿no?, y se ha visto que es absolutamente –ab-
solutamente– falso.

Uno de los principales orígenes de estos problemas, 
y desde Ciutadans siempre insistimos en lo mismo, 
es que es necesario que los organismos de control del 
mercado financiero, del mercado de valores sean orga-
nismos independientes de verdad. Y ser independien-
tes significa que el Banco de España, o que la Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, 
pues no estén presididas y dirigidas por exdiputados 
o exministros, tanto socialistas como del Partido Po-
pular. Nosotros pensamos que una de las principales 
reformas que se debería llevar a cabo, para que esto no 
siga pasando, es que esos organismos de control estén 
dirigidos y presididos por personas profesionales del 
sector que no tengan vinculación política y que sean 
capaces de tomar decisiones en favor de los consumi-
dores y que no tengan presiones políticas.

Por tanto, compartimos, como decía al principio, el 
fondo de esta propuesta de resolución, compartimos la 
gravedad del problema, y, es más, nos gustaría que po-
co a poco se vayan fortaleciendo, a nivel de la Unión 
Europea, los mecanismos de control y de protección 
de los consumidores en todos los países de la Unión. 

Ahora bien, me gustaría hacer un comentario formal, 
y es que esta propuesta ustedes la presentan en el Par-
lament de Cataluña, que únicamente se basa en instar 
al Gobierno del Estado a hacer algo. Ustedes, que tie-
nen grupo parlamentario en el Congreso, yo les invito 
a que esta misma propuesta la presenten allí, porque 
además es que va a ser mucho más eficaz, porque us-
tedes lo que tienen que hacer es convencer a los di-
putados del resto de fuerzas parlamentarias del Con-
greso para que voten a favor de esta propuesta. Aquí, 
desde Cataluña, poco tenemos que hacer.

Por tanto, votaremos a favor, porque estamos a favor 
y compartimos el fondo de la cuestión. Hay alguna 
pequeña cuestión competencial y técnica, pero, como 
entendemos que esto se va a tramitar en el Congre-
so de los Diputados, y que ustedes lo tramitarán en el 
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Congreso de los Diputados, tendrán ocasión de perfi-
larla. 

Por tanto, compartimos el fondo y votaremos a favor 
de esta propuesta.

Muchas gracias, señor presidente.

El president

Muchas gracias, señora diputada. I a continuació, pel 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té la pa-
raula l’honorable diputat senyor Antoni Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Moltíssimes gràcies, senyor president. Proposta opor-
tuna, i ben intencionada. I, si m’ho permeten, per al-
gunes al·lusions que, en fi, ja s’encarregaran vostès de 
contestar si ho creuen oportú. Però jo crec que, diputa-
da Arrimadas i diputat Coto, tots els instruments que 
es tenen, al Parlament espanyol i al Parlament català, 
per aconseguir un fi just han d’ésser utilitzats. I ho han 
d’ésser des de la perspectiva d’un parlament que vol 
estar –fixi-s’hi– amb una iniciativa política per por-
tar al Parlament espanyol. Haurien de sentir-se vostès 
molt propers a aquest tipus de qüestions. Després, se-
gurament, en el que discreparem serà en les expectati-
ves que tenim uns i altres que això funcioni. Però, de 
veritat, ens hauríem de sentir propers que una cambra, 
que té el paper que té, com el Parlament català, pugui 
portar una iniciativa al Parlament espanyol, al mar-
ge que els grups decideixin portar-la a través de cada 
grup parlamentari, no? 

Jo crec que aquest tipus de coses ens ajudarien a en-
tendre, doncs, que les realitats d’ambdós parlaments 
no són antagòniques, són complementàries. I hem de 
fer molt en aquest sentit. Crec que hem de fer molt en 
aquest sentit. I jo, que em sembla que els conec una 
mica, crec que poden entendre aquest tipus de plan-
tejament. Doncs, fem-ho –fem-ho–, perquè ajudarà... 
Que els dos parlaments parlin d’aquest tipus de coses 
ens ve bé, eh? Però és una qüestió menor amb relació 
al contingut, que el president voldrà que m’hi posicio-
ni, que és per al que m’ha donat la paraula.

Voldríem saber, respecte al punt 1, presentat pel Grup 
d’Iniciativa Esquerra Verda i Alternativa, si vostès 
mantindran aquest punt o no. No sabem si finalment... 
Vostè ha fet una reflexió, senyor Vendrell, que l’ho-
nora, en el sentit de dir: «Escolti’m, això ja està fet.» 
I m’agradaria, si fos possible, anar una miqueta en la 
línia del punt anterior. Està fet, doncs, home, escol-
ti’m, el retirem i ens estalviem tornar a discutir i tor-
nar a votar coses que afortunadament estan fetes. «Es-
colti’m, és que això va pels temps parlamentaris...» 
D’acord, però està fet. Per tant, si el grup que ho plan-
teja pogués retirar el primer punt, aquest grup parla-
mentari, el de Convergència i Unió, li ho agrairia.

Votarem a favor del punt tercer de la seva proposta, 
i votarem en contra del punt segon. Per tant, la nos-
tra posició, president, vindria a ser: si finalment Inici-
ativa retira el primer punt, no hi ha debat; si el man-
té, podríem arribar a votar-hi a favor. Però ens sembla 

molt sobrer, en la línia del que hem parlat anterior-
ment. I dels punts 2 i 3, el 3 a favor i el 2 en contra, la 
qual cosa implicaria que demanem votació separada 
d’ambdós punts.

Ara només queda explicar «per què, diputat, voten 
vostès en contra del punt 2?» Doncs, molt senzill, per-
què nosaltres creiem que, de l’article 4.1 d’aquesta dis-
posició a la qual fem referència, queda molt clar la lli-
bertat –ho subratllo, la llibertat– d’ambdues parts per 
posar-se d’acord. I em sembla que és un principi ben 
intencionat. Fixi-s’hi bé, es planteja concretament a 
l’ordre, article 4.1, la lliure fixació dels tipus d’interès 
per part de les entitats de crèdit, i obliga –això sí– que 
els clients tinguin tota la informació, i tota la transpa-
rència. 

Tornem a pensar sobre aquesta qüestió. Naturalment 
que els clients han de tenir tota la transparència i tota 
la informació. I els clients han de poder contrastar si 
veritablement el que se’ls diu acomoda o no. Però qui 
és aquest modest Parlament per instar el Govern que 
insti el Parlament espanyol que decideixi què, euríbor 
més un punt? De veritat, a mi em sembla una funció 
agosarada de la funció d’aquest Parlament. Vostès cre-
uen, de veritat, que nosaltres hem de fixar que això ha 
de ser obligatòriament, perquè ho decideix el Parla-
ment de Catalunya, euríbor més un punt? Doncs, no 
–doncs, no. La lliure fixació, i els clients i els bancs ja 
es posaran d’acord. 

Nosaltres tutelarem aquest procés, i pel que batallem 
ara, per què és? Pel coneixement i la transparència. 
(Remor de veus.) No per imposar a la societat euríbor 
més un. Perquè sigui transparent i els clients ho cone-
guin. (Veus de fons.) Jo crec que amb aquesta orienta-
ció –ja em disculparà, diputat Vendrell, potser té un to 
excessivament liberal per al seu gust, segurament, ex-
cessivament liberal per al seu gust, però, miri, som ai-
xí, ens agrada que les parts arribin a acords... I, a més, 
instaríem, si hi ha algun altre grup parlamentari que 
creu que aquest argument no és balder..., doncs, home, 
s’hi sumi. Perquè tenim l’oportunitat de dir: fem la 
nostra feina, la portem al Parlament espanyol, el Par-
lament espanyol ajuda a tirar aquest tipus de feina, i 
després els actors són lliures, perquè contracten entre 
ells i decideixen entre ells.

Queda només una petita explicació. Diu: «Escolti’m, i 
si els bancs tornen a abusar?» És el que segur que els 
benintencionats diputats d’Iniciativa tenen al cap i al 
cor. «I si els bancs tornen a abusar?» La nostra feina 
és tutelar aquest procés i batallar per la transparència 
i per la informació, però deixem que les parts deci-
deixin, i no ens immiscim en allò que no és el nostre 
negociat. 

Per tant, senyor president, gràcies pel temps que m’ha 
concedit. Votarem en contra del segon punt i votarem 
a favor del tercer punt.

El president

I ara el senyor Vendrell li contestarà les esmenes que 
vostè ha presentat, i li contestarà sobre el primer punt. 
Senyor Vendrell, té la paraula.
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Josep Vendrell Gardeñes

Gràcies. Sobre les diferents aportacions que s’han fet 
al debat, no? En primer lloc, efectivament, un dels 
problemes principals que ha tingut el sistema financer 
és la manca de transparència, l’opacitat absoluta, jo hi 
afegiria l’arbitrarietat a l’hora d’imposar tipus d’inte-
rès opacs, on la informació només la té el sistema fi-
nancer, el banc, i no la té, en realitat, el client. Qui té 
el poder és qui té tota la informació, tots els instru-
ments. I, en aquest cas, l’experiència ens demostra que 
sistemàticament les entitats financeres de Catalunya i 
de l’Estat espanyol han utilitzat fórmules de manipu-
lació, d’engany, etcètera, amb relació als clients, amb 
clàusules hipotecàries abusives, amb el tema de les 
preferents, etcètera; després hi entraré. 

I creiem que la solució que s’ha trobat no és una solu-
ció adequada. El senyor Coto deia: «El Govern ho ha 
solucionat, a partir d’aquesta esmena a la Llei d’em-
prenedors, etcètera, com ha solucionat altres coses.» 
Nosaltres creiem que aquesta no és una solució jus-
ta. Com ha passat en altres casos, com ha passat amb 
la qüestió hipotecària, la solució té per objectiu..., es 
fa perquè hi ha pressió social, però s’intenten preser-
var, tant com es pot, els interessos, en aquest cas, del 
sistema financer. I el que els deia abans de la solució 
que s’ha trobat, els números que es fan i com queda-
ran aquests tipus és poc més que el que hi ha ara, que 
l’IRPH que hi havia fins ara.

Però miri si troben vostès poques solucions que vull 
recordar que aquesta nit set-centes persones s’han tan-
cat al bloc de Salt, a un bloc a Salt, a Girona, per evi-
tar un desnonament. I no ha estat el seu Govern qui ho 
ha solucionat. Ha estat el Tribunal Europeu de Drets 
Humans qui ha aturat l’ordre de desnonar. El que posa 
en evidència el que ha passat a Salt és que aquest pro-
blema social greu amb relació als desnonaments con-
tinua existint i que vostès no l’han resolt.

Segona qüestió, també amb relació al que deien el 
senyor Coto i la senyora Arrimadas. Miri, nosaltres 
pensem –és una concepció política de fons– que el 
Parlament de Catalunya ha de tenir veu pròpia. Veu 
pròpia amb relació a altres administracions, amb re-
lació a l’Administració de l’Estat, fins i tot amb rela-
ció a les institucions europees. I els diputats i dipu-
tades del Parlament de Catalunya –almenys així ho 
entenem nosaltres– tenen el dret i el deure de preo-
cupar-se i ocupar-se de totes aquelles qüestions que 
afecten els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya, 
amb independència de la distribució competencial. És 
una concepció política de fons. Però, a més, en aquest 
cas, vostè hauria d’estar satisfet perquè el Parlament 
de Catalunya i nosaltres li reconeixem les competèn-
cies al Govern de l’Estat, li reconeixem les compe-
tències al Congrés dels Diputats de regular aquesta 
qüestió. 

Nosaltres, quan es va tramitar aquesta pràctica curio-
sa que vostès fan d’introduir esmenes en altres lleis, ja 
ens hi vam oposar. Ja farem el que calgui al Congrés 
dels Diputats. Però pensem que això afecta molts ca-
talans i moltes catalanes, i, per tant, nosaltres tenim el 
deure i l’obligació de preocupar-nos d’aquesta qüestió.

I, amb relació al que deia el senyor Fernández Teixidó, 
jo ho he dit en la meva intervenció, crec que el primer 
punt..., això està redactat, aquesta proposta de resolu-
ció, el mes de juny, per tant, no crec que tingui sen-
tit sotmetre-la a votació. I amb relació al segon punt, 
efectivament, si vol, hi ha una discrepància d’interpre-
tació, una discrepància, si vol, ideològica. Miri, nosal-
tres de liberals –no sé si li sorprendrà això que li dic–, 
pel que fa als drets civils i als costums, en som molt, 
de liberals, nosaltres, però amb relació al mercat, no. 
Però, més enllà dels diferents valors polítics o ideo-
lògics, hi ha l’evidència del que ha passat. I l’evidèn-
cia del que ha passat –li ho deia abans– és un seguit 
de pràctiques absolutament abusives. Quan es dóna 
llibertat al mercat amb reguladors que no fan la se-
va feina i que no funcionen, quan tota la capacitat de 
pressió, quan tota la informació la tenen les entitats fi-
nanceres, els clients són els que hi perden. 

Per això ens sembla més net, més transparent, més clar 
establir un índex, l’euríbor, i, en aquest cas, més un. 
Em sembla que beneficia les dues parts i protegeix, en 
aquest cas, els clients, perquè l’experiència ha estat molt 
negativa. Vostè diu: «I si els bancs tornen a abusar?» 
És que és molt possible que això passi. És que, durant 
aquest període de transició, les entitats financeres han 
intentat pactar clàusules, en aplicació d’això que vostè 
deia, aplicar clàusules que els continuaven beneficiant, 
a les entitats financeres, amb tipus per sobre del que ara 
mateix s’està pagant, o per tipus..., de les hipoteques re-
ferenciades a l’euríbor més el que sigui, no? 

I, per tant, jo crec que a partir de l’evidència, ens ha 
semblat fer... Miri, no el que nosaltres diem, sinó el 
que les mateixes caixes basques, que no són sospito-
ses, tampoc, de ser molt radicals i d’esquerres, han 
pactat o han volgut pactar amb els seus clients, que 
és aquest euríbor més un. Per tant, no discutim d’ide-
ologia, discutim dels fets, discutim del que ha passat i 
de quina és l’experiència pràctica i de com podem ser 
més útils als ciutadans i ciutadanes i que puguin pre-
servar-se davant dels abusos que sistemàticament han 
fet les entitats financeres.

Gràcies.

El president

Moltíssimes gràcies. Senyor Fernandez, per què em 
demana la paraula?

Juli Fernandez Iruela

Al·lusions molt directes, del senyor Coto i la senyora 
Arrimadas.

El president

Endavant.

Juli Fernandez Iruela

Voldria fer un matís només.
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El president

Trenta segons.

Juli Fernandez Iruela

Bé, el senyor Coto té l’habilitat de, sempre que parlem 
de temes econòmics, parlar sempre dels socialistes 
quan estàvem a Madrid. I, bé, jo haig de dir que nosal-
tres hem fet errors, i ho he dit públicament i en molts 
llocs. Hem fet errors, hem fet coses malament. Perquè 
això és, a vegades, governar. Però el que està molt clar 
és que nosaltres, en tot cas, arribarem a governar o no 
en funció de la ciutadania i també vostès hi poden aju-
dar, per com ho estan fent. Però a mi m’agradaria que 
vostès, també, un dia assumissin els errors que han fet 
en el passat. I mai, vostès ho fan tot bé, no parlen mai 
de la Llei del sòl, no parlen mai de la recollida de sig-
natures contra Catalunya, no parlen mai de res, i tot es 
culpa dels socialistes. Per tant, posem-ho tot en el seu 
context, i fóra bo que aquí vinguéssim a explicar les 
nostres propostes i deixar-nos de mirar una miqueta 
el passat.

A la senyora Arrimadas, que parla també del mateix, 
governar vol dir prendre decisions, i a vegades tenir 
contradiccions, experiència que el seu grup encara no 
ha tingut, perquè no ha governat mai, i espero que un 
dia o altre ho puguin fer, i podran experimentar com 
governar vol dir prendre decisions i a vegades tenir 
contradiccions, que això implica, doncs, governar.

Moltes gràcies, president.

(José Antonio Coto Roquet demana per parlar.)

El president

Moltes gràcies. Senyor Coto, per quin motiu? (Veus de 
fons.) Endavant, trenta segons.

José Antonio Coto Roquet

Miri, senyor Fernandez, del Partit Socialista, vostès 
jo entenc que estiguin preocupats per la recuperació 
econòmica. Perquè si Espanya s’aconsegueix recupe-
rar econòmicament, com sembla que succeirà, vos-
tès quedaran estigmatitzats, etiquetats com el partit 
de la crisi. Vostès han governat dos cops a Espanya, 
als anys vuitanta fins als noranta, i el senyor Zapatero 
durant els principis del segle xxi. En les dues ocasi-
ons han deixat un 24 per cent d’atur. En les dues oca-
sions han deixat Espanya amb un dèficit públic insos-
tenible. I en les dues ocasions qui ho està arreglant és 
el Partit Popular. 

Per tant, jo entenc que vostès estiguin molt preocu-
pats, moltíssim, que Espanya pugui sortir de la crisi, 
perquè sortir de la crisi d’Espanya significarà que vos-
tès són el partit de la crisi, el partit que, quan gover-
nen, Espanya empitjora, i, evidentment, Catalunya.

Miri, senyor Vendrell, clar, i senyor Teixidó, vostès, 
clar, primera, s’imaginen el Congrés dels Diputats ins-
tant el Parlament de Catalunya... Han vist alguna reso-
lució del Parlament espanyol instant el Parlament de 
Catalunya a fer no sé què? Que no coneixen les com-

petències que té la Generalitat? Que no són poques. I a 
més, clar, si, senyor Teixidó, aquest Parlament tingués 
una activitat legislativa molt intensa, intensa..., bé, mí-
nima activitat legislativa, li diria, home, doncs, miri, 
sí, potser..., doncs, miri, tenen raó, com que treballem 
tant, com que fem pressupostos, com que es fan cada 
dia lleis, com que es busca com sortir de la crisi, li 
diria, d’acord, miri, va, presenti’m propostes, a més a 
més, per al Govern d’Espanya...

El president

Vagi concloent, senyor diputat.

José Antonio Coto Roquet

...però és que vostès tenen una activitat legislativa que 
és zero zero, que és que no presenten pressupostos, 
que han convertit aquest Parlament en un parlament, 
bé, no diré, com deia algun diputat anteriorment, «de 
fireta», però sí en un parlament, home, que simple-
ment es dedica a debatre sobre el Govern d’Espanya i 
a debatre sobre com separar els catalans, i no a deba-
tre sobre les moltes competències que tenen vostès, i 
què poden fer per donar solucions a la crisi.

I, senyor Fernandez, miri, respecte a l’últim que ha dit...

El president

Ja...

José Antonio Coto Roquet

Ja acabo, senyor president. Respecte a l’últim que ha 
dit, home, vostè ha dit que desitjava que un dia Ciu-
tadans governi. Jo no. No m’imagino el senyor Cañas 
gestionant els diners dels impostos de tots els cata-
lans, perquè seria, jo crec...

El president

Senyor Coto, per favor, se li ha acabat el temps.

José Antonio Coto Roquet

...més perjudicial inclús que tenir el senyor Mas-Colell 
de conseller d’Economia.

El president

Se li ha acabat el temps.

Vull entendre que s’ha retirat... (Inés Arrimadas Gar-
cía demana per parlar.) Senyora Arrimadas? (Veus de 
fons.) Trenta segons.

Inés Arrimadas García

Para las dos alusiones que han hecho el señor Vendrell 
y el señor Fernández Teixidó. Yo no digo que no se 
pueda hablar en el Parlament de Cataluña sobre al-
go que se tiene que regular en el Parlamento de toda 
la nación. Yo digo que no se debe de abusar de ese 
mecanismo. Y es que realmente se abusa, hoy en día. 
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Porque en el Parlament de Cataluña estamos continu-
amente instando al Gobierno del Estado a hacer cosas. 

Y eso tiene un problema, que es que perdemos el tiem-
po en solucionar los problemas reales de los catalanes 
que podemos solucionar desde el Parlament de Cata-
luña. Y para que todo el mundo lo sepa. Hay veces 
que el número de propuestas está limitado. En el Ple-
no, por ejemplo. Solo se puede presentar una moción 
por partido. Y hay partidos que están continuamen-
te utilizando esas mociones para obligar al Gobierno 
del Estado a hacer cosas. Eso..., perdemos tiempo y 
esfuerzo en solucionar los problemas de los catalanes 
que sí que podemos solucionar desde aquí. Y eso pasa 
igual en los ayuntamientos, que se dedican, pleno tras 
pleno, a instar al Gobierno de la Generalitat o al Go-
bierno del Estado.

Y, por último, en la alusión que ha hecho el señor Fer-
nandez, yo también..., me encantaría ver gobernar a 
Ciutadans algún día, así que celebro que usted tambi-
én. No es el único socialista que se alegraría, por cier-
to. Pero le digo que soy plenamente consciente de que 
gobernar es equivocarse.

El president

Vaya concluyendo, señora diputada.

Inés Arrimadas García

Lo único que le pido al Partido Socialista es que asu-
ma su parte de culpa, porque en esta crisis tienen, y 
mucha. Y lo mismo que le exijo al Partido Socialista 
se lo exijo también al Partido Popular, que no se dedi-
que únicamente a echarles a ustedes la culpa. A ver si 
como los ciudadanos vemos que tanto como unos co-
mo otros que han gobernado se han equivocado...

El president

Concluya, señora diputada, por favor.

Inés Arrimadas García

...ustedes son capaces también de asumir eso interior-
mente.

Muchas gracias, señor presidente.

El president

Muchísimas gracias. 

He volgut entendre que el punt número 1 desapareix. 
Per tant, passaríem a la votació separada del 2 i del 3, 
correcte? (Pausa.)

Vots a favor del punt 2? –vots a favor del punt 2? Se-
nyor Amorós, l’esperem.

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat per 11 vots en contra i 9 a favor.

Passaríem al punt tercer.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per... (Veus de fons.) Perdó, abstenci-
ons? Ah, m’havia distret, senyor Coto.

Queda aprovat per 17 vots a favor, 3 en contra i cap 
abstenció.

Proposta de resolució
sobre la garantia de continuïtat  
de l’activitat i l’ocupació d’Alstom Wind  
i la incentivació de la producció d’energia 
amb fonts renovables (tram. 250-00613/10)

I passaríem al punt setè de l’ordre del dia. No voldria 
passar a aquest punt abans d’agrair la presència dels 
membres del comitè d’empresa d’Alstom, que no ha 
coincidit molt l’hora en què estava previst, però tam-
bé hauran aprofitat per veure, doncs, com funciona 
aquesta comissió. Benvinguts. 

I passaríem ja al que és el punt setè, que és: Proposta 
de resolució sobre la garantia de continuïtat de l’acti-
vitat i l’ocupació d’Alstom Wind i la incentivació de la 
producció d’energia amb fonts renovables. La presenta 
el Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, i té la paraula el senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí, gràcies, president. I primer de tot, doncs, saludar 
la representació del comitè d’empresa que avui ens 
acompanya d’Alstom Wind. Agrair-los la seva pacièn-
cia en l’espera fins al sotmetiment d’aquesta proposta 
de resolució. 

Bé, la proposta de resolució que plantegem des del 
Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida parla, evident-
ment, del tema de les energies renovables. D’alguna 
manera, concretada amb la situació que està vivint o 
patint actualment aquesta empresa. És una empresa 
hereva d’una cooperativa catalana, Ecotècnia, que va 
ser pionera en el desenvolupament de l’energia eòli-
ca al nostre país, i que posteriorment va ser compra-
da per la multinacional francesa Alstom. Actualment, 
encara podem continuar dient que els aerogeneradors 
que Alstom Wind fabrica i instal·la internacionalment 
són tecnologia catalana, atès que tant la seu central del 
negoci eòlic d’Alstom com el centre d’R+D+I continu-
en estan a les antigues oficines d’Ecotècnia, a Barce-
lona, on treballen més de cinc-centes persones, la ma-
joria en llocs de treball d’alta qualificació.

És cert que la situació que viu l’empresa ha estat fruit 
de l’afectació de les decisions, també polítiques, al-
gunes preses a nivell estatal. Les darreres polítiques 
estatals, amb quatre canvis reguladors els darrers dos 
anys, que han reduït fortament les retribucions a la 
producció d’energia amb fonts renovables, però tam-
bé les decisions polítiques a Catalunya, amb la para-
lització del concurs eòlic català i del projecte Zèfir de 
plataforma eòlica marina experimental a l’Ametlla de 
Mar, estan propiciant la pèrdua progressiva dels mi-
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lers de llocs de treball del sector eòlic i, per tant, el 
desmantellament de la indústria eòlica catalana i espa-
nyola. Quan segurament hauríem de fer d’aquest tipus 
d’energia i d’aquest tipus d’indústria una aposta, no 
només a Catalunya, sinó també al conjunt de l’Estat. 

I el que és més important, i és la situació en què es tro-
ba, també, avui l’empresa, és el patiment que s’està du-
ent a terme amb la deslocalització i la fugida tecnolò-
gica d’una tecnologia que era nacional, com en el cas 
d’Ecotècnia, i que ara està fugint cap a altres països.

Val a dir que la situació des que es va presentar la pri-
mera proposta de resolució fins avui ha estat recon-
duïda, gràcies també a la lluita i a l’esforç del comitè 
d’empresa i de tots els treballadors i les treballadores 
de l’empresa Alstom i també, doncs –no sé si hi va 
tenir a veure, però ho podem posar en valor–, la de-
claració que vam llegir, institucional, en el marc del 
Parlament de Catalunya. Però avui encara hi ha una 
amenaça, el principal perill que pateixen els treballa-
dors i les treballadores d’Alstom és l’amenaça de des-
localització cap a tres plantes que estan situades, en 
aquest cas, a França. I atès que el futur del sector eòlic 
català pot ser el desmantellament i la descapitalitza-
ció tecnològica, hem de lluitar i hem de posar totes les 
eines a l’abast per evitar que això sigui així. Perquè 
el que cal és continuar oferint a Catalunya la possibi-
litat d’esdevenir referent industrial i tecnològic en un 
sector, el de les energies renovables, que representa un 
element clau per afrontar els reptes energètics i medi-
ambientals d’aquest segle.

Passo, senyor president, a posicionar-me sobre les es-
menes rebudes per la resta de grups, i així avancem 
en el debat. En el primer punt, hem fet una transacció 
amb el Grup de Convergència i Unió, que em sembla 
que tenen tota la resta de grups –almenys així ho hem 
demanat–, en la qual instem a realitzar totes les actu-
acions factibles per tal d’afavorir la continuïtat de l’ac-
tivitat i de l’ocupació de l’empresa Alstom Wind a Ca-
talunya, continuant amb la intercessió amb la direcció 
de l’empresa per aconseguir aquests objectius; és a dir, 
els dos objectius que ens marquem són el d’afavorir la 
continuïtat de l’activitat a Catalunya i el de garantir 
l’ocupació a l’empresa, els llocs d’ocupació a l’empre-
sa també al nostre país.

Els punts 2 i 3 els mantindríem tal com estan redac-
tats en la proposta de resolució. El punt quart també 
el mantindríem. I hi afegiríem el punt cinquè, que és 
una esmena que presenta el Grup Socialista, que el 
que demana és encomanar al Govern de la Generali-
tat presentar un recurs d’inconstitucionalitat davant la 
nova regulació de l’energia que ha efectuat el Govern 
de l’Estat i que envaeix les competències de la Gene-
ralitat i impedeix el desenvolupament de les energies 
renovables.

Per tant –acabo amb això, senyor president–, la vo-
luntat que tenim, des del Grup d’Iniciativa i Esquerra 
Unida, és la voluntat que hem tingut des del princi-
pi, quan es coneixia la situació que patien els treballa-
dors i les treballadores de l’empresa, de garantir que 
una empresa que continua tenint beneficis, una em-
presa que té viabilitat i una empresa que pot ser una 

aposta estratègica fonamental per al nostre país, com 
és el desenvolupament de les energies renovables, no 
aprofiti el context econòmic que tenim ara, com estan 
fent d’altres empreses, per deslocalitzar-se i per deixar 
molts treballadors i treballadores en situació de falta 
d’un dret fonamental, com és el dret al seu lloc de tre-
ball. 

Espero, per tant, que tots els grups es puguin sumar a 
aquesta proposta.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. A continuació, pel 
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el senyor 
Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Doncs, per expressar el nos-
tre suport a aquesta iniciativa. Estem totalment d’acord 
amb els arguments que ha abocat el senyor Mena. I, en 
fi, tindrem ocasió de parlar, més endavant, espero, de 
política energètica en aquest Parlament, perquè fa tres 
anys en què tot això encara no ho hem pogut fer. Re-
cordo que a finals de la legislatura passada –aproxi-
madament en aquesta època–, fa un any, el Govern, 
d’amagatotis –si em permet l’expressió, president–, va 
presentar un pla d’energia i canvi climàtic que no vam 
poder veure. Al cap de pocs dies, passades les elecci-
ons, aquest pla sembla que va finir, sense que sapiguem 
a hores d’ara si està enterrat del tot. Perquè en l’acord 
anomenat «de governabilitat», de Convergència i Unió 
i Esquerra Republicana, es diu –si no vaig errat– que 
aquest Pla d’energia de Catalunya s’ha de revisar. Fa un 
any i tampoc no en tenim notícia. 

I la primera notícia que vam tenir que el Govern es 
preocupava pel tema de l’energia en aquest Parlament 
va ser una interpel·lació la setmana passada –la setma-
na passada, exactament. Per tant, hi haurà una moció 
en el Ple de la setmana que ve. Però una moció i una 
interpel·lació molt estranyes, perquè es parla de polí-
tica energètica del Govern de Madrid, no del nostre. 
I, per tant, la moció sembla que va, també, en això 
que ja ha sortit i ha estat d’actualitat al llarg del ma-
tí en aquesta sessió, que és instar el Govern de Ma-
drid –allò que no li agrada a la senyora Arrimadas, i 
que a mi sí, perquè, en fi, doncs, s’ha de fer de tant en 
tant, no?–, però jo preferiria que parléssim de la políti-
ca energètica del Govern de la Generalitat.

Ara està de moda, el conseller Puig –el conseller de la 
matèria–, ja des de fa un any, dir que fins que no tin-
guem estat propi no podrem tenir política energètica, 
allò que ell diu «un model energètic propi». Llavors, 
jo em pregunto, per què el Govern va elaborar un pla 
de l’energia, d’amagatotis, de tantes pàgines –crec que 
són prop de tres-centes, no?– si no té competències. 
I les té, eh? L’article 133 de l’Estatut –jo li ho recor-
do molt sovint al conseller, ho he fet per escrit, fins 
i tot en cartes– diu que «correspon a la Generalitat 
la competència» –per bé que compartida– «en matè-
ria d’energia», eh?, i que «aquesta competència inclou 
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la regulació de les activitats de producció» –fixin-se, 
eh?, si té relació això amb el tema que parlem avui 
d’Alstom– «emmagatzematge i transport d’energia. La 
regulació de l’activitat de distribució, el desplegament 
de les normes complementàries de qualitat dels ser-
veis, el foment i la gestió de les energies renovables 
i de l’eficiència energètica», eh? Fixi-s’hi, després ve 
un punt molt interessant que aquest Govern no ha uti-
litzat en tres anys, que diu: «La Generalitat participa, 
per mitjà de l’emissió d’un informe previ, en el proce-
diment de l’atorgament de l’autorització de les instal-
lacions de producció.» «La Generalitat participa en la 
regulació» –aquest és molt important– «i planificació 
d’àmbit estatal del sector de l’energia que afecti el ter-
ritori de Catalunya.» 

Què vol dir això? Que tot allò que ha estat fent el Go-
vern del Partit Popular des que va prendre possessió, 
i en concret els decrets que han segat les energies, la 
possibilitat de desenvolupament de les energies reno-
vables i de la indústria de les energies renovables, a tot 
Espanya, però evidentment també a Catalunya, hau-
ria d’haver comptat amb l’informe de la Generalitat. 
I com que no ho ha fet, nosaltres en alguna ocasió fins 
i tot ens hem adreçat per escrit i mitjançant carta, de 
la qual vam tenir –ja acabo, president– resposta del 
conseller per dir-nos, entre altres coses, que no pre-
sentaven recurs d’inconstitucionalitat. 

I bé, doncs, la nostra esmena avui aquí és per dema-
nar-li que sí, que presenti recurs d’inconstitucionalitat 
un cop més, perquè hi ha un decret, en el qual encara 
som a temps –fins al 13 de novembre, si no tinc mal 
entesos els comptes– per presentar un recurs d’incons-
titucionalitat per fer prevaldre el dret de la Generalitat 
i del Govern de la Generalitat en la planificació de les 
energies i, en concret, de les energies renovables a Ca-
talunya.

Vull agrair al Grup d’Iniciativa per Catalunya que ens 
hagi admès aquesta esmena i espero que tots els grups 
la plantegin, perquè és en defensa dels interessos de 
Catalunya, de la indústria de Catalunya i dels treba-
lladors del sector de les energies renovables de Cata-
lunya.

Moltes gràcies, president.

El president

Moltes gràcies a vostè, senyor Sabaté. Pel Grup de 
Convergència i Unió, té la paraula la senyora Meritxell 
Borràs, que ha presentat esmenes.

Meritxell Borràs i Solé

Sí, sí, té raó. Gràcies, senyor president. A veure, el 
Grup de Convergència i Unió, efectivament, hem pre-
sentat algunes esmenes. En primer lloc, per això, dei-
xi’m que saludi també, doncs, la gent que ha vingut per 
part de l’empresa Alstom Wind, i, per tant, la benvin-
guda i una salutació cordial. Com ells deuen recordar, 
aquest tema no és la primera vegada que el tractem 
en aquest Parlament, el vàrem tractar d’una forma, 
doncs, unànime en el si del Ple, vàrem fer una decla-
ració conjunta, la qual... Darrerament –i jo crec que és 

una cosa positiva–, els diferents grups parlamentaris 
fem l’esforç d’entrar en el Parlament, hi insisteixo, de-
claracions conjuntes en temes que certament són preo-
cupants, són conflictius i, per tant, mirem de trobar-hi 
una sortida conjunta per mirar d’ajudar que aquests te-
mes tirin endavant.

Per tant, la nostra primera sorpresa és que hi hagi 
una proposta de resolució –així els ho comentava a la 
gent d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa– que fa referència a aquells temes en 
què vàrem establir un ampli acord i vàrem poder fer 
aquesta declaració conjunta.

I ho lamentem, ho lamentem perquè entenem que es 
produeix un fet que no hauríem de fer. I és més, doncs, 
nosaltres ens pensarem molt –moltíssim– si val la pe-
na, en un futur, poder seguir fent declaracions conjun-
tes perquè després hi hagin posicionaments de part, 
no? I, per tant, aquest és un tema en què nosaltres, 
d’entrada, el que hauríem de fer, el que fem, vaja, és 
demanar-los que retirin aquesta proposta de resolució 
per respecte a aquesta declaració conjunta que vàrem 
fer entre tots. Aquest, el primer tema.

A partir d’aquí, però, hi ha una iniciativa sobre la tau-
la i nosaltres, lògicament, doncs, vàrem presentar es-
menes en allò que ens semblava que calia modificar.

El primer és sobre el primer punt, que ens demanaven 
que es realitzessin totes les actuacions necessàries per 
tal de garantir la continuïtat i l’activitat i l’ocupació de 
l’empresa Alstom Wind a Catalunya, i nosaltres hem 
fet una esmena i hem arribat a un acord de transac-
ció, perquè sembla que no retiraran aquesta proposta 
de resolució, en el qual es deia: «Realitzar totes les 
actuacions factibles per tal d’afavorir la continuïtat de 
l’activitat i de l’ocupació de l’empresa Alstom Wind 
a Catalunya, continuant amb la intercessió amb la di-
recció de l’empresa per aconseguir aquests objectius.» 
És evident que s’han de fer i es fan totes les actuaci-
ons factibles, i, per tant, cal continuar en aquesta línia. 
Aquest és un tema que nosaltres proposem.

Respecte al tercer punt, nosaltres també hi hem pre-
sentat una esmena, no?, una esmena en el sentit que 
diem que aquest Pla de l’energia i canvi climàtic de 
Catalunya hem de mirar que es dugui a terme, però 
també és cert que tenim en aquests moments unes 
normes de joc diferents –lamentablement– i que, per 
tant, nosaltres creiem que això cal també tenir-ho en 
compte, i és el que la nostra esmena introdueix. I, per 
tant, home, ens ha semblat que no acceptaven l’esme-
na, i ho lamentem perquè, llavors, nosaltres no po-
drem votar literalment aquest punt tercer.

Respecte a la resta de temes que vostès han plantejat 
de les esmenes presentades pel Grup Socialista, hem 
tingut –no sé si ho han pogut observar– unes anades 
i vingudes per mirar de veure si estàvem a temps o 
no de poder fer un recurs d’inconstitucionalitat sobre 
aquest decret, el Decret 9/2013.

Bé, a nosaltres el que se’ns diu per l’àmbit jurídic del 
Govern de Catalunya és que el termini acabava el 
13 d’octubre, perquè sí que és cert que, quan s’ha de 
fer un recurs contenciós administratiu, hi ha el mes 
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d’agost com a inhàbil, però que, en canvi, quan és 
d’inconstitucionalitat, el mes d’agost es considera hà-
bil; i, per tant, en aquest sentit, el termini és finit.

Hi havia aquí una petita discussió amb el Grup So-
cialista, que és qui ha presentat l’esmena. I, per tant, 
nosaltres, per no votar-hi en contra, el que demanarí-
em és que introduïssin aquí un «encomanar al Govern 
que estudiï», perquè el que no podem fer, si és que..., 
vaja, jo dono tota credibilitat al que l’equip jurídic del 
Govern, doncs, ens ha fet saber, però, si és que hi ha 
aquest dubte per part del Grup Socialista, doncs, plan-
tegem poder fer aquesta transacció, que demanaríem 
que fessin el Grup Socialista i Iniciativa per Catalunya 
Verds - Esquerra Unida i Alternativa, per no demanar 
una cosa que és irrealitzable. Aquesta seria la nostra 
voluntat.

Per tant, respecte a aquest punt cinquè, fer aquesta pe-
tició de poder-ho canviar.

I nosaltres, respecte al punt número 2, no hi podem 
estar d’acord. I, per tant, el nostre vot serà contrari, 
pels temes que hem exposat en altres ocasions. Vostès 
saben quina és la realitat d’aquest projecte concret, i, 
per tant, per això, nosaltres no hi podem votar a favor, 
així com, vaja...

I, per tant, demanaríem, si és que no canvien, vots se-
parats dels punts número 2 i número 3, aquest punt 
número 3, i el punt número 5, en funció de si hi ha 
aquesta transacció o no, demanaríem també de po-
der-lo votar separadament.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. I a continuació, pel 
Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la pa-
raula la senyora Agnès Russiñol.

Agnès Russiñol i Amat

Bé, bon dia. Saludar, inicialment, els treballadors 
d’Alstom Wind, com han fet la resta dels meus com-
panys. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Bé, 
nosaltres compartim l’exposició de motius d’aquesta 
proposta de resolució. De fet, jo mateixa vaig conèixer 
en primera persona la situació tant de l’empresa com 
dels treballadors d’Alstom Wind fa uns mesos, quan 
ens van convidar a visitar les instal·lacions i a expli-
car-nos la situació que patien. De fet, de seguida ens 
vam posar d’acord amb la resta de grups per fer una 
resolució en el Ple on, d’una banda, denunciàvem la 
situació que patien els treballadors i, de l’altra, alertà-
vem de les possibles conseqüències que podia tenir la 
descapitalització tecnològica del nostre país. Entenem 
que va ser un bon exercici, i, de fet, en la línia del que 
comentava la diputada Borràs, doncs, a nosaltres ens 
hauria agradat que aquest mateix exercici d’activitat 
i de treball unitari que vam fer en el marc d’aques-
ta resolució l’haguéssim pogut fer també en el marc 
d’aquesta proposta de resolució.

Però dit això, el nostre posicionament sobre la propos-
ta que tenim sobre la taula seria, doncs, favorable en 

el primer punt, atenent la transacció a què s’ha arri-
bat entre el grup proposant i el Grup de Convergència 
i Unió; votarem en contra del punt número 2, perquè 
entenem que el reial decret de Madrid que elimina les 
primes de les renovables, doncs, ha relegat el projecte 
a ser un projecte caduc, i que, per tant, és un projecte, 
en aquest cas, inviable i no podem donar-li suport en 
aquest punt; sí que votarem favorablement el punt 3, 
perquè creiem que és important implementar, doncs, 
totes les mesures i accions necessàries que contem-
pla el Pla de l’energia per complir els objectius esta-
blerts i que, malgrat que sigui difícil, hem de fer un 
gran esforç per tirar-ho endavant i per aconseguir-ho; 
votarem també favorablement –i aquest punt, doncs, 
amb especial determinació– el punt 4, perquè creiem 
que és important, perquè l’actual situació d’insegure-
tat jurídica del sector és insostenible, i votarem també 
favorablement, malgrat aquest, doncs, petit comentari 
que ha fet la diputada Borràs sobre la data de finalit-
zació de la presentació del recurs d’inconstitucionali-
tat, malgrat aquest dubte, que entenem que és tècnic, 
doncs, nosaltres votarem favorablement perquè ente-
nem que el Govern l’ha de presentar.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies. I a continuació, pel Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya, la senyora María José 
Cuevas.

María José Garcia Cuevas 

Gracias, presidente. Bueno, la propuesta tiene dos par-
tes claramente diferenciadas. La primera es la que ha-
ce alusión a la continuidad de la actividad de Alstom 
Wind en Cataluña, y aquí, pues, manifestar que cree-
mos que es la obligación del Gobierno de la Generali-
tat realizar todos los esfuerzos necesarios para mante-
ner tanto los puestos de trabajo como la capacitación 
tecnológica en nuestra comunidad, por lo que apoya-
remos, como siempre hemos hecho, pues, todas aque-
llas propuestas que obliguen al Govern a cumplir con 
esta responsabilidad con la mayor diligencia.

Me sumo aquí, de alguna manera, al lamento expre-
sado por la portavoz de Convergencia de que, aquí, se 
está rompiendo un consenso que ya alcanzamos en el 
Pleno, que creemos que beneficiaba a todos, los pri-
meros, los trabajadores de Alstom Wind, y tampoco 
creemos que sea este el momento de empezar a rom-
per consensos parlamentarios. Con lo cual, la primera 
parte de la propuesta, que creemos que es la impor-
tante y la que afecta a estos trabajadores, pues, la vo-
taremos a favor.

En relación con los otros puntos de la propuesta, tra-
tan temas que son diferentes y que vuelven a hacer re-
ferencia al debate sobre el modelo energético. Y, aquí, 
me gustaría dejar claro, pues, que todos queremos de-
pender menos de los combustibles fósiles, todos quer-
ríamos producir la energía que necesitamos, toda, al 
cien por cien con fuentes renovables, pero también 
es nuestra obligación ser realistas. Ya hemos hablado 
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otras veces de la imposibilidad técnica del suministro 
de energía constante a la potencia requerida con las 
renovables tradicionales; cualquiera lo entiende, por-
que no siempre luce el sol, no siempre sopla el viento.

Si no estamos dispuestos a sufrir cortes periódicos de 
electricidad o bajadas súbitas de potencia, necesita-
mos otro tipo de fuentes de energía, que es lo que se 
llama «potencia firme», que hoy por hoy solo se pro-
duce con las centrales térmicas convencionales, que 
son las que queman –lamentablemente– combustibles 
fósiles, o en las centrales térmicas nucleares.

Pero es que, además, las renovables tienen otro proble-
ma, y es el alto coste de producción, que es entre tres 
y cincuenta o cien veces más alto que el de la energía 
que producen las centrales térmicas.

Por tanto, parece que la postura más sensata, la más 
razonable es fomentar un modelo energético mixto, 
donde las renovables produzcan toda la energía que 
podamos pagar, pero también tengamos la potencia 
firme que nos permita contar con hospitales, indus-
trias y viviendas que tengan garantizada en todo mo-
mento la energía.

Fomentar las energías renovables, como hemos dicho, 
es caro. Si no reciben subvenciones, estas instalacio-
nes no pueden ser competitivas con la producción 
térmica, y ninguna empresa o particular monta una 
huerta solar o un parque eólico para perder dinero 
eternamente. Por eso, para que en España se montaran 
plantas de generación renovable, hubo que subvenci-
onarlas. Estas subvenciones o primas se pusieron en 
marcha con los gobiernos de Aznar, que fueron pio-
neros en la generación de energía eléctrica renovable 
en España.

En 2004, cambió el Gobierno de España y el nuevo 
Gobierno de Zapatero continuó la política de incen-
tivos a las renovables de Aznar. Esto lo dijo, el otro 
día, el conseller Puig. Pero hay que poner el énfasis en 
una cosa, aquí hubo un problema, y es que el Gobier-
no socialista se olvidó de aquello de que pudiéramos 
pagar. En definitiva, Zapatero se propuso ser campeón 
de Europa en generación renovable a cualquier precio.

A partir de 2006, las primas e incentivos se dispa-
raron exponencialmente muy por encima de lo que 
nues tro sistema económico y financiero podía aguan-
tar. Ustedes saben el déficit de tarifa, que son los cos-
tes eléctricos que no se cubren con las facturas que pa-
gamos y que, hasta 2005, 2004, se mantuvieron en un 
nivel asumible, o sea, que podíamos pagar, se dispara-
ron... La deuda tarifaria se multiplicó por cinco en un 
año llegando a 5.000 millones de euros en 2005 y si-
guió creciendo a un ritmo exponencial, hasta alcanzar 
los 25.000 millones siete años más tarde.

Ya estábamos produciendo sobradamente una energía 
renovable que no podíamos pagar, una energía reno-
vable que tampoco podíamos abaratar porque las pri-
mas...

El president

Cuando pueda, vaya concluyendo, diputada.

María José Garcia Cuevas

...estaban comprometidas. Sí, gracias, presidente. Es 
que se han dicho muchas cosas a lo largo de la co-
misión, y yo estoy intentando ahora, pues, aclarar al-
gunas cosas.

A finales del 2011, volvió a cambiar el Gobierno y el 
Gobierno de Rajoy tomó medidas.

Como resumen, solo decirles que el déficit de tarifa en 
2013 fue de 4.500 millones, pero hubiera sido de 10.500 
millones si no se hubieran tomado las medidas del fa-
moso decreto de enero de 2012, una reducción del défi-
cit de 6.000 millones de euros en un año que van direc-
tamente a la cuenta de resultados del Estado sin tocar la 
sanidad ni la educación ni los servicios so ciales.

Por esto creemos, y supongo que cualquier persona lo 
entiende, que estas medidas han sido positivas para 
los ciudadanos y para el interés general. El criterio del 
Gobierno de España, por tanto, nos parece sensato y 
creemos que sería suicida volver a las políticas de in-
centivos y rentabilidad para las renovables de la época 
de Zapatero.

Finalmente, hablar del impacto paisajístico de las re-
novables. Brevemente, pero decir que necesitan in-
fraestructuras absolutamente necesarias y que, por 
el impacto que tienen en la economía y en el paisaje 
local, tienen que consensuarse también con el territo-
rio. Aquí también nos hemos encontrado con el pro-
blema del proyecto Zèfir en L’Ametlla de Mar, y por 
eso siem pre instamos a la Administración de la Gene-
ralitat a encontrar equilibrio entre estos intereses. En 
definitiva, el proyecto Zèfir ha planteado, además de 
este impacto territorial y este rechazo territorial, unos 
problemas técnicos que no se pueden obviar.

Por tanto, ya he dicho que votaremos a favor del pri-
mer punto hoy y siempre que se plantee, y en relación 
a los tres otros puntos de la propuesta, pues, votare-
mos en contra.

Gracias, presidente.

El president

Muchísimas gracias, señora diputada. A continuación, 
por el Grupo Parlamentario de Ciutadans, tiene la pa-
labra la señora Inés Arrimadas.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente. En primer lugar, darles la 
bienvenida al Parlament y agradecerles que hayan sido 
tan pacientes a la hora de esperar a esta propuesta de 
resolución. Y, desde el Grupo de Ciutadans, nos gus-
taría hacer un llamamiento a los grupos de la cámara. 
Estamos en estos momentos debatiendo una propuesta 
de resolución en el sentido fundamental de dar apoyo 
a los trabajadores que en este momento están en una 
situación de incertidumbre total y en una situación en 
la que pueden ver que de aquí a poco tiempo pierdan 
su puesto de trabajo. Lo digo porque parece que esta-
mos aprovechando esta propuesta de resolución para 
exponer aquí cada uno el modelo energético que que-
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remos ofrecer a la sociedad, y me parece que es muy 
lícito. Pero aprovecharemos..., o por parte de Ciuta-
dans vamos a aprovechar otros espacios para exponer 
nuestro posicionamiento al respecto. 

Yo creo que hoy de lo que se trata es de que, en el Par-
lament de Cataluña, se llegue a un acuerdo sólido y 
unánime para que el Gobierno de la Generalitat, in-
cluso el Gobierno del Estado, hagan todo lo posible 
para que estas plantas no se cierren y para que no se 
pierdan los más de trescientos puestos de trabajo que 
en un momento dado se han puesto en peligro en el 
conjunto de España y noventa aproximadamente en 
Cataluña. Yo creo que esto es en lo que nos tenemos 
que centrar ahora. Que evidentemente está relaciona-
do con el modelo energético y con el modelo de las 
energías renovables, porque la viabilidad de esta em-
presa dependerá del potencial que tenga esta energía 
en este país, eso es evidente. 

Pero, ¿podemos sacar hoy un compromiso del Gobier-
no de la Generalitat de que va a llevar a cabo todas 
las labores necesarias para evitar que estas plantas se 
cierren? Y eso no significa únicamente sentarse y me-
diar entre la empresa y los trabajadores, sino también 
supervisar con lupa que se cumplan todos los requisi-
tos necesarios para llevar a cabo las actuaciones que la 
empresa en su día dijo que iba a llevar a cabo, incluso 
negociaciones, e intentar ver si desde el Gobierno se 
puede hacer alguna apuesta para mantener esta indus-
tria en Cataluña, porque indudablemente será bueno 
para el conjunto de Cataluña. Negociar, invertir, todo 
lo que pueda hacer el Gobierno de Cataluña. Porque, 
además, hay una pena, y es que desgraciadamente este 
no es el único caso de grandes empresas y grandes in-
dustrias que se están yendo de Cataluña a otras partes 
de España también o a otros países.

Por tanto, para el Gobierno de la Generalitat la priori-
dad número 1 debería ser aguantar el tejido industrial 
y empresarial de Cataluña, porque no solo estamos 
hablando de las noventa personas que en Cataluña 
puedan perder el puesto de trabajo, sino de todas las 
empresas auxiliares, de todas sus familias; estamos 
hablando de algo importante.

Y, por tanto, desde Ciutadans nos gustaría centrar el 
debate en la exigencia al Gobierno de la Generalitat 
para que ponga en marcha todos los mecanismos no 
solo de negociación, sino también de apuesta firme 
por la industria en Cataluña y por el sector de las ener-
gías renovables, y, por tanto, exigimos que ese acuer-
do se lleve a cabo de forma unánime.

Insistimos, porque la Generalitat de Cataluña tam bién 
tiene competencias en materia de energías renovables 
y en materia industrial, y lo reconocen incluso las per-
sonas que van a votar a favor de que se presente un re-
curso al Tribunal Constitucional diciendo que el Go-
bier no de España está invadiendo las competencias de 
la Generalitat en el desarrollo de las energías renova-
bles.

El president

Señora diputada, vaya concluyendo.

Inés Arrimadas García

Por tanto, asumamos las competencias que tenemos 
en Cataluña, que son muchas y que son muy impor-
tantes, para solucionar los problemas de los ciudada-
nos y centrémonos en lo importante.

Por parte de Ciutadans, votaremos a favor del punto 
1, que es el que nos parece fundamental, porque en el 
resto de temas ya tendremos ocasión de manifestarnos 
sobradamente en otras ocasiones.

Muchas gracias, señor presidente.

El president

Muchas gracias, señora diputada. I a continuació, pel 
Grup d’Iniciativa... (Veus de fons.) Ja s’ha posicionat, 
no? (Veus de fons.) Endavant.

Joan Mena Arca

Sí. Per posicionar-me sobre la proposta i contestar al-
gunes preguntes que sorgien de la resta de grups. La 
senyora Borràs mostrava la seva sorpresa. Jo crec, se-
nyora Borràs, que una cosa és una declaració insti-
tucional, que és el que vam aprovar en el Parlament 
de Catalunya, en el Ple, i una altra és una proposta de 
resolució, que és el que intentarem aprovar avui, en 
aquesta Comissió d’Empresa i Ocupació. Per tant, una 
cosa és un text declaratiu i una altra de diferent és un 
text propositiu.

El que no acceptarem –i ja li ho dic, senyora Borràs– 
són xantatges, que, perquè hàgim arribat a un acord 
en un determinat tema, a partir d’aquí ja cap grup pu-
gui parlar sobre aquest tema mai més a la vida, a la 
història d’aquest Parlament. Per tant, són xantatges 
en què el Grup d’Iniciativa i Esquerra Unida no en-
trarem, perquè vostè deu coincidir amb mi que té una 
estranya manera el seu grup de demanar la retirada de 
la proposta quan estem pactant una transacció. Això 
no és demanar la retirada d’una proposta de resolu-
ció. Si hem entrat en una negociació, hem obert una 
negociació i, fins i tot, hem arribat a una proposta de 
transacció conjunta. No entenc que vostè em digui ara 
que el que em demanen és que retirem la proposta de 
resolució.

Dit això, jo accepto el que vostè ens deia d’estudiar. Jo 
li proposo recollir-ho de la següent manera: «Estudiar 
i, si tècnicament és possible, fer efectiva la presentació 
d’un recurs d’inconstitucionalitat.» Perquè, clar, el que 
jo crec que s’evidencia avui amb el debat és que el Go-
vern, per desgràcia, no ha tingut pressa en presentar 
aquest recurs; ha hagut de ser a instàncies dels grups 
de l’oposició, en aquest cas, doncs, a través d’una es-
mena del Partit Socialista perquè el Govern, doncs, 
defensi, entenc jo, els interessos de Catalunya.

El que deia la diputada Cuevas, del Partit Popular... 
Vostè ha parlat dels costos de les energies renovables 
com si les nuclears no tinguessin costos, com si l’ener-
gia nuclear no tingués costos. I, senyora Cuevas, vos-
tè parla només dels costos econòmics, però és que les 
energies nuclears, a més de costos econòmics, tenen 
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costos socials i costos en salut pública. Per tant, posi-
ho vostè en una balança, i què és el que pesa més.

I a la diputada Arrimadas, de Ciutadans, jo crec que 
vostè no ha entès el rerefons de la moció. Avui –avui–, 
el model energètic d’aquest país és vital per al mante-
niment d’aquestes places de treball, d’aquests llocs de 
treball. Per tant, han de ser posicionaments paral·lels, 
han de ser debats paral·lels i hem de tenir un posicio-
nament paral·lel, perquè la voluntat és garantir la con-
tinuïtat i també garantir els llocs de treball, per tant, 
l’ocupació. I, per garantir això, s’ha d’apostar clara-
ment per aquest sector de les energies renovables.

El president

Senyor Mena, vagi concloent.

Joan Mena Arca

Sí. Dit això, vostès, de vegades, des de Ciutadans, el 
que també obliden és que una de les competències que 
té també el Govern de la Generalitat és la de posar re-
cursos d’inconstitucionalitat. Per tant, quan entenem 
que s’envaeixen les competències, perquè es fa, una 
eina democràtica que tenim al nostre abast és el re-
curs d’inconstitucionalitat, i suposo que vostè, doncs, 
ho sap perfectament.

(Xavier Sabaté i Ibarz demana per parlar.)

El president

Sí. Vejam, senyor Sabaté, hi ha una transacció sobre 
l’esmena 5 o...?

Xavier Sabaté i Ibarz

És que estan fent negoci amb una esmena... (Remor 
de veus.)

El president

Té la paraula el senyor Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Gràcies, senyora lletrada i senyor president, perquè és 
veritat, és una esmena nostra, i, en fi, ja m’agrada que 
estiguin negociant Iniciativa i Convergència, però, si 
jo la retiro, què passa? Ja no cal que negociïn, no? (Ri-
alles i remor de veus.)

El president

Està clar que vostè n’és l’amo i titular.

Xavier Sabaté i Ibarz

Senyora Borràs, jo estic encantat de... Doncs, és la pri-
mera vegada que parlem d’energia vostè i jo i veig que és 
igual d’agradable que amb el senyor Fernández Teixidó 
com a mínim, o més. (Remor de veus.) Però... No, de ve-
ritat. Però, miri, el Grup Socialista està cansat de dir-li 
al Govern, des del Decret 1/2012, que va ser el principal 

culpable, després n’han vingut més, com aquest últim, 
que afecta tant les energies renovables i la nostra indús-
tria en energies renovables, que és veritat que era capda-
vantera i més encara Alstom Wind, està cansat de dir-li 
al Govern: «Presenti recurs d’inconsti tucionalitat.» Hi 
ha hagut autonomies amb moltes menys competències 
que la catalana, per exemple, la canària, l’extremenya 
i l’andalusa –alguna d’aquestes els sona al Partit Po-
pular?, li deu donar a la senyora Garcia Cuevas, bé–, 
doncs, que han presentat recurs d’inconstitucionalitat 
perquè han cregut que envaïa les seves competències i 
que lesionava greument la indústria d’energies renova-
bles i, en concret, la indústria eòlica.

Així que, miri, a mi ja em sembla bé, perquè sap què 
passa? Senyora Borràs, ha tingut vostè la gran virtut 
de convèncer, pel que veig, el Govern que almenys 
consideri la possibilitat de presentar un recurs d’in-
constitucionalitat. O sigui, que jo la felicito i espero 
que el Govern ho consideri de veritat i que, si encara 
està en el termini, que el presenti, si us plau, perquè 
podem tenir l’agradable sorpresa que ens doni el Tri-
bunal Constitucional o doni al Govern la raó. 

Així que accepto aquesta transacció que han fet entre 
vostès sobre una esmena socialista per veure si això, 
al final, va en benefici també de tot el país i, en con-
cret, també d’Alstom Wind.

Gràcies.

(María José Garcia Cuevas demana per parlar.)

El president

Señora María José Cuevas... María José Garcia Cue-
vas –disculpi.

María José Garcia Cuevas

Garcia Cuevas, sí. Gracias, presidente.

El president

¿Por qué motivo es?

María José Garcia Cuevas

¿Eh?

El president

¿Motivo?

María José Garcia Cuevas

Alusiones y contradicciones.

El president

Treinta segundos.

María José Garcia Cuevas

Gracias, presidente. Al señor Mena, no confundamos, 
el modelo energético que defiende este partido es el 
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modelo sostenible medioambiental y económicamen-
te; hay que encontrar ese equilibrio y se encuentra a 
través de un mix de generación energética, ni todo nu-
clear ni todo renovable.

En relación a lo que ha dicho la señora Arrimadas, no 
hubiera intervenido sino es porque tenemos invitados 
en la comisión y yo creo que deben de saber que es 
la obligación de estos portavoces posicionarse respec-
to de todos los puntos de una propuesta, con lo cual 
los que hemos hablado de modelo energético, señora 
Arri madas, lo único que hemos hecho es cumplir con 
nuestra obligación. Si ha habido algún partido que no 
se ha posicionado..., yo quisiera que no se confunda 
aquí la defensa de los puestos de trabajo con no posi-
cionarse respecto del modelo energético, porque pue-
de ser que no se haya usted posicionado por falta de 
propuestas o por falta de valentía para defenderlas, 
porque todavía no hemos tenido la suerte y el placer 
de conocer en este Parlamento cuál es el modelo ener-
gético que propone el Grupo de Ciudadanos ni para 
España ni para, en concreto, Cataluña. Con lo cual, 
quede claro que era nuestra obligación hablar de man-
tener los pues tos de trabajo, cosa que hemos explica-
do claramente y contundentemente, y también en re-
lación al modelo energético, a la crítica del decreto 
2012, al Plan de la energía de la Generalitat... O sea, 
muchos temas que teníamos que tratar. Usted se ha li-
mitado a uno, es el más importante...

El president

Vaya concluyendo, señora Cuevas. 

María José Garcia Cuevas

...los demás los podíamos haber eliminado de la pro-
puesta, como ha dicho la señora Borràs, pero, puesto 
que estaban y no los ha retirado el proponente, pues, 
los hemos tenido que tratar.

Gracias, presidente.

El president

Muchísimas gracias, señora diputada. (Inés Arrimadas 
García demana per parlar.) Señora Arrimadas, ¿por 
qué motivo?

Inés Arrimadas García

Por diferentes alusiones.

El president

Treinta segundos.

Inés Arrimadas García

A la señora María José Cuevas (veus de fons)..., Gar-
cia Cuevas, perdón. Hace escasamente unos minutos, 
hemos estado posicionándonos respecto al tema ener-
gético, y concretamente mi compañero Jordi Cañas. 
Lo que pasa a lo mejor es que usted no estaba o estaba 
muy distraída. Por tanto, no es por falta de oportuni-

dades de escuchar nuestras propuestas, sino por falta 
de interés. Yo lo lamento mucho, y, si quiere, cuando 
usted quiera, lo volvemos a comentar.

Respecto a la alusión del diputado Mena que me decía 
que no había entendido la propuesta, yo creo que la he 
entendido, pero, en todo caso, yo creo que usted no me 
ha escuchado, cosa que es bastante peor, porque de-
muestra falta de interés, y lo mío sería falta de capaci-
dad, que es inevitable, ¿no?

Yo he dicho que están de la mano, el futuro de las 
energías renovables está de la mano de la viabilidad 
de proyectos empresariales, las energías renovables, 
obviamente. He dicho que estábamos centrando el de-
bate, en vez de hablar de la situación concreta de esta 
empresa y de cómo podemos solucionar los problemas 
de esta empresa, en exponer cada uno nuestro posicio-
namiento energético.

Y como yo le quiero dar más importancia en esta pro-
puesta de resolución a que se lleve a cabo un acuerdo 
unánime de todas las fuerzas parlamentarias...

El president

Vaya concluyendo, señora diputada.

Inés Arrimadas García

...para garantizar la viabilidad de esta empresa, he 
querido poner un poco de foco de atención respecto al 
tema que yo creo que es más importante.

Y, por último, el recurso de inconstitucionalidad. El 
Govern está en todo su derecho de presentarlo, lo que 
no podemos decir nosotros y dar el apoyo..., es que en 
el texto que ha presentado el Partido Socialista dice 
que es la ley del Gobierno del Estado la que impide el 
desarrollo de las energías renovables en Cataluña, eso 
no es cierto.

El president

Vaya concluyendo, señora diputada, por favor.

Inés Arrimadas García

Termino. Si en Cataluña estamos a la cola de produc-
ción eléctrica basada en energías renovables es por 
la inacción y la falta de previsión del Gobierno de la 
Generalitat, porque en otras comunidades autónomas 
se han hecho los deberes. Por tanto, no es un proble-
ma únicamente del Estado, que también estamos en 
contra de alguna de las medidas que ponen, porque en 
otras comunidades autónomas, insisto, con la misma 
regulación estatal, han sabido despegar el sector de las 
energías renovables y aquí no lo hemos hecho.

El president

Muchas gracias, diputada.

Inés Arrimadas García

Gracias, señor presidente, por su indulgencia.
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El president

A las horas que son ya no es para dar más turnos de 
palabra..., perquè ja, realment, sinó..., tenim una com-
pareixença encara que ha d’arribar. 

Vull entendre que les votacions són separades, punt 
per punt, no? (Meritxell Borràs i Solé demana per par-
lar.) Senyora Borràs, té la paraula.

Meritxell Borràs i Solé

Nosaltres demanaríem votar separadament els punts 2 
i 3.

El president

Els altres, conjunts? (Pausa.) D’acord? (Pausa.)

Doncs, votaríem, en primer lloc, l’1, el 4 i el 5. (Veus 
de fons.) ¿Separado? (Pausa.)

Doncs, votaríem el 4 i el 5, això sembla. D’acord? 
(Veus de fons.)

El primer, el primer punt. Votem el primer punt, que 
és la transacció que s’ha fet entre el Partit Socialista, 
Iniciativa per Catalunya Verds... (Veus de fons.) No? 
Convergència i Iniciativa, perdó.

Oriol Amorós i March

President...

El president

Endavant, senyor Amorós.

Oriol Amorós i March

Volem demanar votació separada del punt segon. S’ha 
demanat del 2 i el 3, però entenia que era per votar-los 
junts...

El president

Ho fem separat tot, és millor, perquè, si no... Acaba-
rem més aviat.

Oriol Amorós i March

Com vostè digui, president.

El president

Vots a favor del primer punt?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat.

Passem al punt 2.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat per 14 vots en contra, 6 a favor i cap 
abstenció.

El punt número 3.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda rebutjat per 11 vots en contra, 8 a favor i 1 abs-
tenció.

Punt número 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queda aprovat per 17 vots a favor, 3 en contra i cap 
abstenció.

Punt número 5.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Una.

Aquí, no quadra. (Veus de fons.) Queda aprovat per 16 
vots a favor, 3 en contra i 1 abstenció.

El 6.

Vots a favor?

(Veus de fons.)

Ah, no hi ha 6. (Rialles.) Ja me n’havia anat per com-
plet. Molt bé.

Fem un recés, una suspensió de tres minuts abans de 
la... (Veus de fons.)

(Pausa.)

Vejam, a continuació, passarem a la votació del debat 
i votació de sessions informatives amb tres... En el te-
ma de les compareixences, si els sembla bé, hem fet 
tres blocs, votarem tres vegades, perquè si no, amb to-
tes les compareixences que hi ha, estaríem aquí bas-
tanta estona.

Sol·licituds de sessió informativa
acumulades (tram. 354-00004/10, 354-
00020/10, 354-00028/10, 354-00059/10, 
354-00061/10, 354-00075/10, 354-00076/10, 
354-00083/10, 354-00084/10, 354-
00088/10, 354-00118/10, 354-00120/10, 354-
00121/10, 354-00141/10 i 354-00168/10)

Per tant, el primer bloc seria debat i votació de les ses-
sions informatives amb el conseller.

Vots a favor?

(Remor de veus.)
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Meritxell Borràs i Solé

Disculpi, hem de demanar votacions separades, pre-
sident.

El president

Digues, digues.

Meritxell Borràs i Solé

Entenc que són totes les votacions que afecten...

El president

Senyora Borràs, nosaltres... Sí. (Veus de fons.)

Meritxell Borràs i Solé

Del 8 al 22. Doncs, nosaltres demanaríem de votar en 
un bloc el 8, el 9, el 10, l’11, el 12, el 13, el 14, el 20, el 
21 i el 22. Això tot en un sol bloc i la resta, en un altre.

El president

Ho pot repetir, si us plau.

Meritxell Borràs i Solé

Sí: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21 i 22, un sol bloc.

El president

Doncs, passem a votació el primer bloc, que seria el 
8, el 9, el 10, l’11, el 12, el 13, 14, 20, 21, 22. (Veus 
de fons.) Sí. Ara passaríem a votar, en el primer bloc 
–que és: debat i votació de les sessions informatives 
amb el conseller–, el punt 8, el 9, el 10, l’11, el 12, el 
13, 14, 20, 21 i 22. És correcte, senyora Borràs? (Veus 
de fons.)

Vots a favor?

(Oriol Amorós i March demana per parlar.)

Digues-me.

Oriol Amorós i March

Entenc que tots els grups vulguem celeritat, però el 
nostre grup voldria donar una explicació del sentit del 
vot, eh? Em sembla que és important, perquè algunes 
qüestions s’han debatut en aquesta cambra aquest de-
matí, i, per tant, m’agradaria explicar-ho.

En primer lloc, les compareixences que es demanen 
en relació amb el projecte Barcelona World són com-
pareixences que hi ha el compromís de fer-les efecti-
ves, i estan aprovades així a la Comissió d’Economia, 
i és aquest el motiu pel qual hi votarem en contra en 
aquesta comissió.

En segon lloc, les compareixences relacionades amb 
les dades d’ocupació són compareixences que estan 
compromeses també de realitzar en aquesta comissió 
vinculades amb la proposta de reforma del SOC.

En tercer lloc, les propostes relacionades amb el cen-
tre comercial de fabricants de Viladecans són propos-
tes que ja estan aprovades de fer en aquesta comissió 
juntament amb l’alcalde, amb el director general de 
Comerç i amb el secretari de Política Territorial. (Veus 
de fons.) En la Comissió de Política Territorial.

Per tant, és aquest el motiu pel qual votarem en con-
tra aquestes compareixences, perquè totes elles, en un 
lloc o en un altre, seran vistes per aquest Parlament.

(José Antonio Coto Roquet demana per parlar.)

El president

Moltes gràcies. Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Ara mateix, ens posicionem sobre les propostes de 
compareixença o...? (Pausa.) Sí? Si em pogués posici-
onar sobre unes compareixences que proposa el Partit 
Popular...

El president

Digui’m.

José Antonio Coto Roquet

Sí. El Partit Popular...

El president

Estan dintre d’aquest bloc?

José Antonio Coto Roquet

Ah, no, no estan dintre d’aquest bloc.

El president

D’acord. Doncs, quan el bloc que sigui. Senyor Sabaté.

Xavier Sabaté i Ibarz

Si ho vol, ho faig sobre els dos, perquè és molt curt. 
Miri, del primer bloc, ens interessa molt especialment 
el tema referit a BCN World, i li diré per què. Avui 
mateix, una associació empresarial de Tarragona té 
el privilegi, com ha dit aquí el company d’Iniciativa 
per Catalunya Mena, al mòdic preu de noranta euros, 
d’assabentar-se de primera mà de com van tots els te-
mes referits a BCN World, a possibles inversions, et-
cètera. Nosaltres pensem que el Parlament es mereix 
tractar aquest tema, i, per tant, creiem que és molt im-
portant, una inversió tan important com aquesta, una 
empresa que tindrà una repercussió tan important en 
tots els àmbits, de llocs de treball, d’inversió, de gene-
ració de noves activitats productives.

I, després, en fi, doncs, ja no intervindré més en el se-
güent torn, tots els temes referits a això, precisament, 
que hem parlat avui referit a energia eòlica i a energies 
renovables i Pla d’energia, i parlar d’energia en aques-
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ta comissió creiem que és absolutament imprescindi-
ble, i, per tant, també els votarem tots a favor. I ja no 
intervinc després.

Moltes gràcies, president.

El president

Senyor Mena.

Joan Mena Arca

Sí, per posicionar-nos. Des del Grup d’Iniciativa - Es-
querra Unida també donarem suport a totes les compa-
reixences, especialment a aquelles que fan referència al 
projecte Barcelona World, per un motiu fonamental. El 
nostre grup va presentar la sol·licitud de compareixen-
ça el 7 de setembre del 2012, per tant, l’anterior legisla-
tura, la passada legislatura. Com que les sol·licituds de 
compareixença decauen, la vam tornar a demanar el 27 
de desembre del 2012, és a dir que ja fa uns quants me-
sos, en aquesta mateixa legislatura. La del senyor Mas-
Colell, la del conseller Mas-Colell...

El president

Prego els senyor diputats, si poden, doncs, una mica 
de silenci, eh?, perquè si no...

Joan Mena Arca

Gràcies, president. I també la de la resta dels consellers 
afectats, totes han sigut votades en contra. Per tant, 
quan diem que el projecte Barcelona World neix fruit 
de l’opacitat i de la falta de transparència es confir-
ma amb la denegació per part del Govern i, en alguns 
casos també, del soci de govern de..., votar en contra 
d’aquestes sol·licituds de compareixença. Ens van dir 
que seria el conseller Mas-Colell qui vindria a donar 
les explicacions, el 9 de gener la Mesa ho va admetre 
a tràmit i avui, deu mesos més tard –deu mesos més 
tard–, encara ho votem. I, paral·lelament, com deia el 
senyor Sabaté, avui mateix, ara mateix, els empresa-
ris de Tarragona tindran coneixement d’una cosa de la 
qual el Parlament de Catalunya no té coneixement. 

Per tant, sincerament, al Grup d’Iniciativa i Esquera 
Unida ens sembla de vergonya democràtica que els 
consellers no vinguin a donar explicacions en seu par-
lamentària, que és on primer haurien de donar les ex-
plicacions, i sí que vagin –a un cost de noranta euros 
per dinar– a donar explicacions als empresaris de Tar-
ragona, que segurament també han de tenir-la, però, 
primer, s’hauria de donar informació i coneixement a 
tots els grups parlamentaris d’aquest Parlament. 

Lamentar, ho repeteixo, que una vegada més es po-
si l’opacitat i la falta de transparència en el projecte 
Barcelona World per sobre del dret a l’accés a la infor-
mació que tenim els diputats i les diputades d’aquest 
Parlament.

El president

Moltes gràcies, senyor Mena. Senyor Coto.

José Antonio Coto Roquet

Per posicionar-nos amb relació a la sol·licitud del nú-
mero 21. El Partit Popular... Aquest any, és el primer 
any en tota la història d’aquest Parlament que el Go-
vern de la Generalitat no presentarà els pressupostos. 
Nosaltres, atès que hi ha una pròrroga pressupostària, 
volem que tots els consellers donin la cara en seu par-
lamentària i no a Catalunya Ràdio ni a Els matins de 
TV3 ni en rodes de premsa, sinó davant del Parlament 
de Catalunya i davant del que ha votat la gent, els seus 
representants. I, davant d’això, què fa el Govern de la 
Generalitat? Negar-s’hi, amb el suport d’Esquerra Re-
publicana i de Convergència i Unió, que impedeixen 
que els consellers del Govern donin la cara amb rela-
ció a la pròrroga pressupostària.

Per això, el Partit Popular Català demanem que el se-
nyor Puig, que només ha comparegut una vegada en 
tot el que portem de legislatura, doni la cara amb rela-
ció a la pròrroga pressupostària i expliqui com aquesta 
ha afectat les empreses catalanes i el seu departament.

I vostès han aconseguit una cosa insòlita, que és que 
posen d’acord el diputat Mena, d’Esquerra Unida i Al-
ternativa, amb el Partit Popular en la falta de transpa-
rència d’aquest Govern, que viu d’esquenes al Parla-
ment de Catalunya, que es nega a comparèixer en seu 
parlamentària, que es nega, en definitiva, a respondre a 
les preguntes d’aquest Parlament i d’aquests diputats; i 
això no és més que el tic més antidemocràtic que carac-
teritza aquest Govern en aquesta legislatura. I, per això, 
volem posar de manifest que vostès tanquen la porta al 
debat democràtic i al debat d’aquest Parlament.

Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats.

El president

Molt bé. 

Passem a votació... (Meritxell Borràs i Solé demana 
per parlar.) Senyora Meritxell Borràs, endavant.

Meritxell Borràs i Solé

Gràcies, senyor president. Sí, vull fer una explicació 
arran del que han comentat alguns diputats d’altres 
grups –fer una explicació, no? En primer lloc, man-
ca d’explicació en el Parlament, cap ni una. Vindrà el 
conseller Mas-Colell a la Comissió d’Economia per 
explicar tot el que fa referència a Barcelona World, i 
entenem que és en aquest marc on cal fer-hi aquesta 
explicació. Per tant, aquest tema hi serà.

Respecte a tot el tema dels pressupostos. Escotin, va 
comparèixer també el conseller Mas-Colell en seu 
parlamentària, en la Diputació Permanent, precisa-
ment, per donar resposta a aquestes demandes, inqui-
etuds, i, per voluntat pròpia, el Govern així ho va de-
cidir. Per tant, de «tic antidemocràtic» n’hi han alguns 
que poques lliçons poden donar, segurament aquells 
que el seu president no permet cap pregunta per part 
de la premsa quan ell fa intervencions que, lògica-
ment, són només unilaterals.

Gràcies.
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(Oriol Amorós i March demana per parlar.)

El president

Havia fet un posicionament abans. Per al·lusions? 
(Pausa.) Trenta segons.

Oriol Amorós i March

Sí. S’ha al·ludit a la posició del grup que dóna suport 
habitualment, no sempre, però gairebé sempre al Go-
vern i sobre la qüestió de Barcelona World. El con-
seller Mas-Colell vindrà al Parlament a parlar sobre 
Barcelona World, aquesta és la nostra posició i la re-
colzem. Vindrà a la Comissió d’Economia; si ve a la 
Comissió d’Economia, no sé si és necessari o és so-
brer que vingui també a aquesta comissió. En tot cas, 
els diputats d’aquesta comissió que hi tinguin interès 
poden anar a la Comissió d’Economia. Per tant, vin-
drà a parlar de Barcelona World.

El president

Agraeixo els seus suggeriments, que no indicacions 
precises. Qui demana més la paraula? (Pausa.) S’ha 
acabat. 

Votem? Votem.

Votarem la 8, la 9, la 10, l’11, la 12, la 13, la 14, la 20, 
21 i 22 en un bloc.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 11 vots en contra i 9 a favor.

Ara, passaríem a la resta de les compareixences. Se-
rien la 15, la 16, la 17, la 18 i la 19. És cert? (Pausa.)

Doncs, vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat.

Sol·licituds de compareixença
acumulades (tram. 356-00175/10, 356-
00176/10, 356-00206/10 a 356-00212/10, 
356-00261/10, 356-00275/10, 356-00343/10 
a 356-00347/10, 356-00349/10 a 356-
00351/10 i 356-00361/10 a 356-00364/10)

Ara, passaríem a votar el bloc corresponent a les sol-
licituds de compareixença d’entitats. D’acord? (Pau-
sa.) Seria del 23 al 45. D’acord? (Pausa.)

José Antonio Coto Roquet

Demanem, senyor president, votació separada dels 
punts 33, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44 i 45. (Veus de 
fons.) Com un paquet.

(Meritxell Borràs i Solé demana per parlar.)

El president

Senyora Borràs.

Meritxell Borràs i Solé

Demanaríem votació separada de les 23, 24 i 32.

El president

Molt bé.

Doncs, passem a votar –comencem així– la 23, la 24 
i la 32.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden rebutjades per 11 vots en contra i 9 a favor.

Ara, passaríem... (Remor de veus.) Ara, passaríem... 
Per favor, reconduïm una mica les votacions i els co-
mentaris; després hi haurà tres minuts de recés.

Ara passaríem a votar els que havia demanat el Grup 
Popular, que són la 33, la 35, la 37, la 38, la 40, 41, 42, 
43, 44 i 45. És correcte, senyor Coto? (Pausa.)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat.

I ara passarem a la resta, que serien la 25, la 26, la 27, 
la 28, la 29, la 30, la 31, la 34 i la 39, i 36. Correcte? 
(Pausa.)

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Queden aprovades per 17 vots a favor, 3 en contra i 
cap abstenció.

Propostes de compareixença
acumulades relatives al Projecte de llei  
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de 
crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum 
(tram. 352-00236/10 a 352-00279/10)

I ara passaríem a l’últim bloc que tenim, que és: debat 
i votació de les compareixences en el procediment le-
gislatiu. D’acord? (Pausa.)

Vots a favor?

(Remor de veus. Oriol Amorós i March demana per 
parlar.)

Endavant. Digui’m, senyor Amorós.
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Oriol Amorós i March

Sí. Una qüestió d’explicació de vot que és rellevant 
per al sentit del vot, perquè, en funció de si hi ha un 
acord o no, doncs, tindríem un sentit o un altre. És 
a dir, nosaltres som favorables a totes les propostes 
que s’han fet, ens sembla que totes les persones i to-
tes les entitats que dels diferents grups s’han proposat 
per debatre aquesta qüestió han d’aportar coses inte-
ressants per a aquest Parlament, però, atès que hi ha 
bastantes entitats en les quals es demana a tres perso-
nes de la mateixa entitat que compareguin, proposem 
que –una proposta política que fa aquest grup, eh?, 
res més que això– votem que sí a totes, però aquelles 
entitats que són tres persones que es posin d’acord o 
bé perquè compareguin junts i comparteixin el temps 
o bé perquè comparegui un dels tres. Però és que, si 
no, tindrem aquí un llistat de compareixences que, bé, 
vostès no sé si han mirat la longitud d’això i s’han mi-
rat l’extensió de la modificació normativa que es vol 
fer, és clarament desproporcionada. 

Per tant, que vinguin tots, senyor Coto, que vinguin 
tots, però convidar els convidats a venir, que es posin 
d’acord entre ells i que es reparteixin el contingut.

(Salvador Milà i Solsona demana per parlar.)

El president

Farem aquest esforç, senyor Amorós, però ja li dic 
que, realment, doncs, és una mica complicat tindre 
totes aquestes compareixences, però ho tindrem en 
compte. Senyor Milà.

Salvador Milà i Solsona

Per posicionar-nos en aquest debat que hi ha hagut 
ara, o que ha plantejat el senyor Amorós ara. Clar, 
simplement, una qüestió tècnica. La sindicatura de 
greuges és un organisme que –com es diu– es diu Sín-
dic de Greuges. Per tant, entenem que hi ha dues peti-
cions contradictòries, que, en tot cas, serà el síndic qui 
decidirà qui compareix. Però, si el síndic es demana 
que comparegui, no té cap sentit que es digui que, a 
més, comparegui l’adjunt corresponent a una temàti-
ca concreta. Jo no dic que no vingui ni que vingui, si-
nó que, en el mateix sentit que deia el senyor Amorós 
–gairebé segur que vindrà–, qui podem convocar és el 
síndic, nosaltres, no una de les persones que l’ajuda a 
ell. Simplement això. Això no vol dir que la votem en 
contra.

El president

Senyor Milà, li ho torno a dir, si realment vénen tres 
persones d’una associació o entitat o el que sigui, se 
repartiran el temps, vull dir, se repartiran el temps; no 
és que cadascú tingui aquest temps. De totes maneres, 
jo li puc garantir que els serveis... (Remor de veus.) 
Per favor, senyors diputats. Per aquest motiu s’ha fet 
aquesta ordenació, però és que, a part de tot això, els 
serveis de la cambra, els serveis de gestió, quan parlen 
amb els que han de comparèixer, ja es busca realment 
de perfilar la millor manera per poder-ho fer. 

Per tant, jo penso que, agafant l’exposició que ha fet el 
senyor Amorós i el que vostè diu, senyor Milà, es tin-
drà en compte –es tindrà en compte. Però, li ho torno 
a dir, si compareixen dos o tres persones, se reparteix 
el temps. Però, a part d’això, quan estiguem parlant de 
compareixences, a cada entitat li direm que ho faci de 
la manera més fluïda, que no vol dir realment que no 
sigui la més entenedora a les seues exposicions. (Xa-
vier Dilmé i Vert demana per parlar.) Endavant.

Xavier Dilmé i Vert

Gràcies, president. No, per entrar també una mica en 
aquest tema. Estem totalment d’acord amb el que ha 
manifestat, doncs, el senyor Amorós. Entenem que el 
lògic seria nosaltres invitar l’entitat i que fos l’enti-
tat que decidís qui ve a comparèixer. Llavors, el fet 
que vinguin dues o tres persones no hauria de supo-
sar que hi hagi més temps per a aquesta entitat, que 
després aniria en detriment d’alguna que en ve no-
més una.

I, de la mateixa manera, nosaltres també faríem una 
reflexió. Vistes totes les propostes que hi han i tenint 
en compte també que nosaltres tampoc tenim inten-
ció de dir a ningú que no vingui, sí que poder es po-
drien fer agrupacions, en el sentit no només que vin-
gui un només de cada entitat, sinó que, per exemple, 
si parlem d’associacions de consumidors específiques 
de tema de banca o associacions de consumidors més 
generalistes, potser aniria bé, per exemple, fer dos 
grups i no fer set o vuit compareixences com hi ha 
previstes aquí. Llavors, també demanaríem que això 
es valorés.

El president

Que es valorarà, ja li ho dic. Nosaltres el que hem fet 
aquí, el que s’ha fet és agrupar, eh?, s’ha fet Platafor-
ma Afectats per la Hipoteca, s’ha agrupat, i que ca-
dascú té deu minuts, o sigui, l’entitat en si s’haurà de 
repartir el temps. No vol dir que, perquè en vinguin 
tres per una entitat, tindran quaranta minuts; se repar-
tirà. Però ja s’ha fet un agrupament.

Per tant, l’exposició que ha fet el senyor Amorós i el 
que s’ha dit se tornarà una altra vegada a revisar i trac-
tar que sigui el més efectiu.

Podem passar a votació, ara? (Pausa.) D’acord? (Pau-
sa.) En bloc.

Vots a favor?

(Veus de fons.) Todo, bloque.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Per unanimitat ha quedat aprovat.

(Antoni Fernández Teixidó demana per parlar.)

Senyor Teixidó, endavant.
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Antoni Fernández Teixidó

President, només per al modest govern d’aquests dipu-
tats a l’hora de treballar la comissió. Vostè quin temps 
té pensat que ens durarà tot aquest últim tema que ara 
abordarem? Per a la nostra pròpia agenda, i per si hem 
de canviar alguns compromisos aquest migdia.

El president

La compareixença, vol dir?

Antoni Fernández Teixidó

Sí. Quant temps té previst vostè que ens pot durar 
aquest punt, per si hem de modificar les nostres agen-
des? El treball de la comissió, naturalment, sempre va 
per davant.

El president

Jo crec, i me diu la lletrada ara, que una hora i mitja, 
com a mínim, sí, eh? Jo també els dic una cosa, avui 
la comissió va com va perquè vostès saben que l’hem 
hagut de variar diferents vegades. Per tant, el que jo sí 
que demano, per favor, és que tractem d’ajustar-nos a 
l’agenda que tenim, perquè, si no, el que tindrem se-
rà una sobrecàrrega i, si no tenim la sobrecàrrega, la 
queixa d’algun diputat que no es veuen les seues pro-
postes de resolució perquè han quedat una mica en 
suspens. Per tant, dir, i ho reitero, que ara per ara, en 
aquesta comissió, les propostes de resolució van al dia 
–al dia. Això no vol dir que algunes propostes de reso-
lució no hagin passat els seus terminis pertinents i ha-
gin estat, doncs, esperant que passin els seus terminis, 
però, ara per ara, va al dia.

Per tant, tres minuts de suspensió, de recés, i tornem a 
la compareixença que tenim prevista.

La sessió se suspèn a tres quarts de dues del migdia i 
tres minuts i es reprèn a les dues i un minut.

El president

Bé, finalitzem amb el punt de l’ordre del dia que era 
l’últim, que era la compareixença.

Compareixença
de Jaume Margarit i Rosat, director 
general de l’Associació de Productors 
d’Energies Renovables, per a presentar 
l’estudi de l’impacte macroeconòmic de 
les energies renovables corresponent 
al 2011 (tram. 357-00035/10)

Agraïm la compareixença del senyor Jaume Margarit 
i Rosat, director general de l’Associació de Productors 
d’Energies Renovables, davant d’aquesta Comissió 
d’Empresa i Ocupació, per presentar l’estudi de l’im-
pacte macroeconòmic de les energies renovables cor-
responent a l’any 2011. També agrair la presència de, 
que l’acompanya, la senyora Eva López, coordinadora 
general de la mateixa entitat.

Tenim un problema tècnic, s’està solucionant, però ai-
xò no vol dir que..., començarem a fer la compareixen-
ça i, després, ja quan se pugui resoldre el problema 
tècnic que tenim, ho faríem. 

Per tant, senyor Margarit, sàpiga que són vint minuts; 
després tindran els diferents grups cinc minuts per 
preguntar, i vostè acaba amb deu minuts per respon-
dre. D’acord? (Pausa.) Doncs, té la paraula.

Jaume Margarit i Rosat (director general de 
l’Associació de Productors d’Energies Renovables)

Bé. Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, 
m’agradaria agrair la possibilitat que té la nostra as-
sociació i jo mateix, personalment, de poder estar 
aquí, en aquesta comissió. Crec que el tema és molt 
important, i el fet de poder tenir l’oportunitat de ve-
nir a comentar la nostra visió del que són els aspectes 
econòmics de les energies renovables ens sembla una 
oportunitat molt bona.

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

Entrant en l’estudi que se’ns va demanar que presen-
téssim, voldria fer unes precisions. L’estudi està basat 
en dades de l’any 2011. Això és a causa que aquest es-
tudi es fa a partir de les dades empresarials tancades 
de què es disposa. I, com vostès saben, doncs, fins al 
cap de sis, set, vuit mesos, un cop tancat un any, no es 
disposa de dades fermes ja de balanços econòmics, de 
dades de llocs de treball, etcètera, i, per això, sempre 
hi ha un decalatge una mica important per a la realit-
zació de l’estudi. Normalment, sempre a finals d’any, 
presentem l’estudi corresponent a les dades de l’any 
anterior. La llàstima és que, aquesta compareixença, 
si hagués sigut d’aquí a tres setmanes, potser ja tindrí-
em les dades corresponents de l’any 2012. Jo, en algun 
cas, els podré avançar els resultats una mica genèrics 
que surten de l’any 2012, perquè segurament és actu-
alitzat, però, en el detall que tenim l’estudi, doncs, no 
ho tenim encara. I, en tot cas, doncs, oferim que, si 
vostès creuen..., més endavant, per fer-ho, doncs, po-
den comptar amb nosaltres, per descomptat, no?

L’estudi es fa a partir de dades oficials; o sigui, aquest 
estudi no és un estudi en què es facin hipòtesis, s’apli-
quin models que poden tenir determinades tendènci-
es, sinó que, senzillament, s’agafen les dades tancades 
oficials tant dels balanços empresarials com les dades 
tancades de la Comissió Nacional de l’Energia sobre 
les produccions de les renovables, les primes, etcète-
ra, i l’únic que pretén l’estudi és posar tota aquesta in-
formació, que per al públic en general a vegades és 
molt farragosa, d’una manera entenedora i mostrar-la 
d’una manera que es vegi també com es complemen-
ta i quina és la visió global del conjunt. És l’objectiu 
fonamental de l’estudi donar transparència a aquesta 
informació, que existeix, que és oficial i que moltes 
vegades, doncs, per la seva complexitat, és difícil de 
comprendre.

Quant a un altre aspecte que per mi és important es-
tant aquí, on estem avui, l’estudi no fa un discrimi-



Sèrie C - Núm. 217 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 16 d’octubre de 2013

COMISSIó D’EMPRESA I OCUPACIó, SESSIó NÚM. 10  52

nació territorial de les seves anàlisis, cosa que fóra 
molt bona. En algun cas, en algun aspecte es pot fer. 
Per exemple, en potència elèctrica instal·lada, doncs, 
per comunitats això es pot fer, i ho fa una mica. Pe-
rò, per exemple, per l’impacte macroeconòmic de 
determinada activitat empresarial, per nosaltres fó-
ra molt més complex que, a part d’on té la seu una 
empresa, doncs, haguéssim de saber on desenvolupa 
la seva activitat. Això ens complicaria molt l’estudi, 
ens queda una mica fora del nostre abast, del nos-
tre interès. I, per tant, les conclusions, les normes, el 
que surt de l’estudi té una visió conjunta de l’Estat 
espanyol, tot i que la majoria de coses, de conclusi-
ons, doncs, són aplicables també al cas de Catalu-
nya. El que passa, que, clar, per projectar-ho correc-
tament, doncs, seria bastant complicat.

Finalment, només dir perquè fem aquest estudi. 
Doncs, a part que la nostra associació és l’única as-
sociació que inclou totes les tecnologies renovables, 
i, per tant, tenim com a vocació donar una visió una 
mica de conjunt del que són les energies renovables, 
evidentment l’objectiu d’aquest estudi..., i veuran vos-
tès que algunes de les reflexions que faré després cor-
responen, diguéssim, a aclariments o a respostes de 
determinades idees o eslògans que a vegades es fan 
córrer referits a les energies renovables, a vegades per 
desmentir-los, a vegades per confirmar-los. Es tracta 
una mica de dir, ens diuen, doncs, que les energies re-
novables, per exemple, hem generat el dèficit de tari-
fa, doncs, bé, nosaltres intentarem, aportant informa-
ció oficial, tenir diferents perspectives sobre aquesta 
qüestió i també perquè cadascú pugui jutjar en quin 
grau aquesta afirmació és certa o no.

Per tant, la vocació de l’estudi és fonamentalment in-
formativa, hi ha poca cuina, diguem-ne, i en el cas 
que se n’ha fet una mica, ho comentarem, perquè hi 
ha..., per exemple, per estimar l’impacte de les ener-
gies renovables, l’efecte que tenen sobre el preu del 
pool d’electricitat, doncs, bé, s’ha de fer algun tipus 
d’exercici –que comentaré quin ha sigut–, però que, 
en tot cas, entenem que els resultats qualitatius són 
correctes.

D’acord. Aquesta era una mica la introducció genèrica 
que volia fer. Quant a la presentació, molt breument, 
dir que la nostra associació –l’Associació de Produc-
tors d’Energies Renovables– és una associació que es 
va crear fa vint-i-sis anys aquí, a Barcelona, va néixer 
amb productors hidràulics catalans, a partir d’aquí, 
i quan als anys vuitanta això de les energies renova-
bles es veia que havia de tenir un futur, va anar escam-
pant la seva activitat, primer, dintre de la hidràulica, 
al conjunt de l’Estat i després es va anar, diguéssim, 
multiplicant en tecnologies –l’eòlica, la biomassa, bi-
ocarburants–, han anat apareixent fins a nou seccions 
que tenim ara a l’associació, tenim nou seccions tec-
nològiques diferents, que englobem la pràctica tota-
litat de les tecnologies. Som unes cinc-centes empre-
ses, que representem uns nou mil megawatts elèctrics 
instal·lats en règim especial, fonamentalment, i una 
capacitat de producció de biocarburants de 3 milions i 
mig de tones, i tenim una presència activa tant a Espa-
nya, a l’Estat espanyol, com també en l’àmbit europeu.

En aquest sentit, la nostra associació, doncs, pels anys 
que fa que funciona i defensa les energies renovables, 
està representada en força organismes oficials, com 
la Comissió Nacional de Mercats i la Competència 
–abans, la Comissió Nacional de l’Energia–, en el Ci-
emat, en el Comitè d’Agents del Mercat d’Electricitat, 
som membres de comitès diferents, Aenor, Enac, et-
cètera. És a dir, estem molt presents en el que és dins 
l’Estat espanyol, i també a nivell europeu. M’agrada 
subratllar sempre que pertanyem..., i moltes vegades 
hem fundat nosaltres mateixos algunes associacions 
europees d’energies renovables com, per exemple, la 
Federació d’Energies Renovables Europea –EREF–, 
que va ser fundada també des d’aquí, i participem, 
doncs, en totes les associacions paral·leles tecnològi-
ques europees, com ara Aebiom, de biodièsel, geotèr-
mica, fotovoltaica, etcètera, no?

Bé, no sé si... (Veus de fons.) Perdoneu, eh? Perdonin, 
però és que hi ha una mica de problema. (Pausa.) Bé, 
si els sembla, vaig avançant una mica.

Un primer aspecte que ens interessa i ens sembla que 
per la finalitat de la mateixa comissió..., són els aspec-
tes relacionats amb la generació de producte interior 
brut –amb el PIB. Bé, doncs, en aquest cas, la con-
clusió de l’estudi és que, l’any 2011, es va produir una 
lleu reducció de la contribució directa al PIB nacio-
nal del sector de les energies renovables, una disminu-
ció d’un 2 per cent, d’uns 6.760 milions, mentre que la 
contribució indirecta va augmentar. Això representa, 
en conjunt, que el sector de les renovables, l’any 2011, 
va contribuir a generar de l’ordre d’uns 10.240 mili-
ons d’euros, que és aproximadament el 0,95 per cent 
del PIB. En aquesta xifra..., els puc avançar els resul-
tats que estem obtenint per a l’any 2012. Dir que, l’any 
2012, aquesta xifra ha augmentat una mica, 10.460 
milions de generació de PIB, i que, si acabem de com-
pletar aquest estudi... Bé, és una mica complex de fer, 
està molt basat en temes elèctrics, aquest any introdu-
ïm també tots els tèrmics, que és més difícil d’obte-
nir-ne informació. Amb la biomassa tèrmica, la geo-
tèrmia, estem arribant pràcticament exactament a l’1 
per cent, que és una mica l’ordre de magnitud que fem 
servir. En aquest sentit, doncs, amb aquesta evolució 
dels últims anys, es manté aquesta contribució del sec-
tor a l’economia de l’Estat.

Quant a llocs de treball, ocupació, dir que l’any 2011 
es va produir un lleuger augment, tot i que semblava 
una mica estrany. Per què? Saben vostès que en algu-
na tecnologia, com la solar termoelèctrica, que esta-
ven moltes plantes acabant-se de construir, hi va ha-
ver un pic de creació de llocs de treball, bàsicament 
en indirectes. Però, per a l’any 2012, ja s’ha produït 
una reducció, eh?, respecte a l’any 2011 –això els ho 
avanço, que no està encara tancat–, d’uns vuit mil 
llocs de treball menys, l’any 2012 que l’any 2011. Ens 
situem al voltant dels 110.000 llocs de treball, més o 
menys, més indirectes que directes, uns 52.000 direc-
tes, d’empreses directament del sector, i uns 57.000 
o 58.000 d’empreses relacionades amb l’activitat del 
sector, però que són fora del sector.

A nivell de tecnologies, només així, ràpidament, dir, 
per exemple, que hi han algunes tecnologies que enca-
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ra augmenten els llocs de treball, com pot ser la solar 
termoelèctrica, amb més nou mil treballadors, pel que 
els he dit abans, i la biomassa, que sembla que esti-
gui creixent més moderadament, però té un increment 
l’any 2011, respecte al 2010, de 1.300. I, en canvi, hi 
han altres tecnologies com, per exemple, l’eòlica, que 
mostra un descens de 3.600 treballadors, i els biocar-
burants, que també experimenten aquest descens.

Un altre aspecte rellevant, però que passarem de pres-
sa, és una mica la contribució o l’aposta que fa aquest 
sector per la inversió en recerca i desenvolupament. 
Aquest sector –ja és sabut, però, bé–, mesurat empre-
sarialment, doncs, fa una contribució, una despesa en 
recerca de l’ordre del triple del que és la mitjana de 
l’economia nacional, un 4 i mig per cent de la seva ge-
neració de riquesa, mentre que la mitjana és de l’ordre 
d’un 1,4 per cent.

I un altre aspecte que també ens interessa bastant és 
la balança comercial. Espanya, el conjunt de l’Estat 
–Catalunya també–, té un sector industrial important, 
eh?, relacionat amb aquest sector de les energies re-
novables. I, si s’analitza una mica el balanç del que 
són les importacions i exportacions –com poden veure 
en aquesta gràfica de l’any 2006–, durant tots els anys 
que s’ha analitzat això, doncs, el sector sempre ha si-
gut exportador. És a dir, som un sector que exportem 
més que no importem, i això és important. Fins i tot, 
algun any en què s’ha dit, doncs, que hi va haver un 
boom d’una tecnologia, que tot va venir de la Xina, 
fins i tot aquell any, l’any 2008, el país va exportar 
més que no pas va importar; i això ens sembla també 
molt rellevant.

En aspectes fiscals també està clar..., és un exerci-
ci que volem fer, perquè, de cara a l’Estat, clar, s’ha 
de tenir en compte, doncs, que hi han ingressos i des-
peses. Si tu al que són els impostos de societats, al-
tres impostos, altres tributs locals i altres impostos els 
treus les subvencions, doncs, el balanç del sector con-
tinua sent, des del punt de vista, hi insisteixo, dels di-
ners públics, molt positiu.

Aquí hi ha una dada que no en tinc transparència, pe-
rò que és molt interessant, que és la balança comercial 
de l’Estat espanyol. El dèficit per energia, a l’Estat es-
panyol, l’any 2012, va ser de 45.000 milions d’euros; 
o sigui, el cost de comprar petroli, gas o carbó a l’ex-
terior a l’Estat espanyol li va suposar 45.000 milions 
d’euros. La resta de l’economia ha tingut un balanç ja 
positiu. Però, evidentment, més 15.000 milions menys 
45.000 fa que encara, l’any 2012, la balança comerci-
al de l’Estat espanyol estigui situada en menys 30.000 
milions d’euros, més o menys –faig números rodons. 
Una mica vull subratllar amb això la importància, la 
quantitat de divises que surten del país pel tema ener-
gètic i com és d’important poder utilitzar les energies 
autòctones, que en tenim moltes a l’Estat espanyol, i a 
Catalunya també.

Quant a una altra dada significativa, com els deia 
abans, la potència instal·lada elèctrica, evidentment, 
encara es va instal·lant. L’any 2011, hi va haver un in-
crement d’uns 2.286 megawatts elèctrics nous a l’Es-
tat. Dir, per informació, que d’aquests 29.097 mega-

watts, que són de règim especial només –aquí no hi ha 
la gran hidràulica de règim ordinari comptabilitzada 
en aquesta potència, és règim especial només–, doncs, 
a Catalunya en corresponen uns 1.581, o sigui que 
aproximadament un 5,4 per cent del conjunt de l’Estat 
de règim especial, hi insisteixo.

Bé, quant a generació energètica, doncs, com ho po-
den veure, a pesar que hi va haver un increment de 
potència no es correspon amb un increment d’energia. 
Això és a causa que l’any 2010 va ser un any molt bo 
en vent i en aigua, o sigui, es va generar més, i per ai-
xò aquest any hi ha un descens, tot i que es correspon 
una mica amb aquesta variabilitat climàtica. En ener-
gia, Catalunya també té un percentatge similar, eh?, 
de l’ordre del 5,6 per cent respecte a aquest total.

Si els sembla, fem un repàs una mica d’altres conclusi-
ons de l’estudi en l’aspecte més mediambiental, emis-
sions i dependència energètica.

Les renovables, bàsicament..., és la hipòtesi de l’es-
tudi, el fet d’haver-hi renovables el que fa és despla-
çar generació en altres energies convencionals. I aquí 
veuen una mica la hipòtesi a partir del mix energè-
tic de generació elèctrica, doncs, que la hipòtesi que 
fem servir és que, bé, se substitueix més gas natural, 
menys carbó i una mica de fuel gas residual que en-
cara queda, pel fet d’haver-hi renovables, es substi-
tueixen aquestes energies. La substitució ens permet 
calcular quin estalvi d’emissions de CO2, SO2 i altres 
gasos es produeix, d’acord?

Quant a emissions de CO2, doncs, bé, les emissions 
reduïdes, que estimades d’aquesta manera són de l’or-
dre d’uns 33,4 milions de tones de CO2. Aquestes bar-
res verdes són els objectius que estaven en el Plan 
de energías renovables 2011-2020, que es va aprovar 
l’any 2011. Si es complís aquell pla, aquí es veuen una 
mica els estalvis d’emissions que es podrien assignar 
al desenvolupament de renovables que allà es plante-
java. Evidentment, aquell pla, doncs, com que l’entorn 
econòmic ha canviat, s’hauria d’ajustar, però era una 
mica una indicació d’on es podria anar.

Quant als estalvis que això suposa, que és la següent 
transparència... Exacte. Aquí, és el mateix, aplicar 
aquests valors d’estalvi al preu de la tona de CO2. 
Malauradament, encara que hàgim augmentat l’estal-
vi, l’estalvi econòmic s’ha reduït senzillament perquè 
el preu de la tona de CO2 ha caigut, ha baixat, i això és 
el que fa, doncs, que es pugui estimar que, per a l’any 
2011, els estalvis econòmics de l’estalvi d’emissions 
de CO2 és de l’ordre d’uns 429 milions d’euros, eh?, 
quan l’any anterior havia sigut superior, de 467.

Bé, en biocarburants també hi ha un estalvi important, 
que aquí el xifrem –si els sembla vaig de pressa per 
no abusar del temps que m’han concedit–, però és de 
l’ordre de 4 milions i mig de tones de CO2 reduïts grà-
cies als biocarburants. I, quant a emissions d’òxids de 
nitrogen, la situació, doncs, també és similar, eh?, uns 
estalvis d’uns 27,6 milions de tones d’òxids de nitro-
gen. I en SO2, diòxid de sofre, les reduccions són de 
l’ordre també dels 45 milions de tones.
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Bé, un altre aspecte que és molt important, que ja he 
apuntat abans, és el tema de les importacions. El fet 
d’utilitzar renovables redueix les importacions que 
l’Estat ha de fer, i es pot avaluar, l’any 2011, una re-
ducció d’importacions d’11,7 milions de tones equiva-
lents a petroli, que el valor del preu del petroli mitjà 
aquell any és de l’ordre d’uns 2.100 milions d’euros 
que s’han deixat, diguem-ne, d’importar gràcies a la 
contribució que han fet les renovables. Això és de l’or-
dre d’un 0,2 per cent del PIB de l’Estat espanyol.

Bé, ara entraria en un bloc del mercat elèctric i les re-
novables i el dèficit tarifari, que és un dels punts a què 
volia donar llum o donar informació en aquest estudi. 
Aquesta primera transparència és una mica la situació. 
Jo crec que explica bastantes coses. Vull dir, quina ha 
sigut l’evolució de la demanda i de la potència elèctri-
ca instal·lada els últims anys. La demanda d’electrici-
tat acumulada des de l’any 2005 és d’un 3,4 per cent 
i la potència elèctrica instal·lada és d’un 35,7 per cent. 
Aquí, no cal fer gaires anàlisis, hem tingut molt in-
crement de potència i no tant de demanda, perquè ja 
no n’hi havia d’haver tanta i, a més a més, hi ha hagut 
una crisi, que ens ha fet, doncs, reduir bastant aquesta 
demanda.

Però, això, evidentment, doncs, aquí sempre surten 
veus que aprofiten aquesta anàlisi –que veuen vostès, 
que és freda, que fem, que són les dades– per dir que, 
clar, les renovables, doncs, «se han pasado tres pue-
blos», o que hem fet massa renovables o que la culpa, 
evidentment, és de les renovables.

Aquí es veu l’evolució per tecnologia de quina ha sigut 
la potència instal·lada els últims anys. Crec que el més 
cridaner, el que és més «llamatiu» és veure que, per 
exemple, en la tecnologia de cicle combinat de gas na-
tural l’any 2001 la potència instal·lada era zero i l’any 
2011 són vint-i-set mil megawatts, que és –com es pot 
veure en aquest gràfic–, doncs, la tecnologia que més 
s’ha instal·lat. De fet, l’increment de potència en gas 
natural és superior a l’increment de totes les renova-
bles en aquest període.

Després, en tema de les primes, és evident que hi ha 
hagut un increment... (Veus de fons.) Ah, la negra. És 
que és tan petitet. És que no es veuen les llegendes, 
eh? És fuel gas. Són les partides de fuel gas. (Veus de 
fons.) La blava, sí. No, la blava és l’eòlica... Perdona, 
poder, si no ho veuen, els ho explico. La vermella és 
la del cicle combinat; la blava aquesta és l’eòlica, que 
també ha tingut un creixement important, que ha pas-
sat de dos mil a vint-i-un mil, d’acord? I, després, ja 
vénen la hidràulica de règim ordinari, que, com ve-
uen, és molt estable, el carbó, que també és molt esta-
ble –en general, són totes estables–, la nuclear també, 
evidentment, i el fuel gas, que ha anat minvant per la 
desaparició d’alguns equips, d’acord? Bé, la resta de 
renovables es veu en la línia verda de baix de tot, eh?

Bé, en la següent, el tema de les primes per tecnologi-
es, evidentment, hi ha hagut un increment important, 
perquè hi han hagut tecnologies noves, o sigui, s’ha 
generat més renovables, per tant, és lògic que també 
les primes augmentin. I també és important veure que 
s’han introduït tecnologies noves amb primes superi-

ors. I això és el que ha fet també que el muntant total 
de les primes, que se situa en 5.023 milions l’any 2011, 
això també... L’any passat fèiem molt d’èmfasi perquè 
els mitjans anaven plens que les primes a les renova-
bles eren 8.000 milions, doncs, no, en són 5.000, eh?, 
són les dades de la CNE, però són aquestes, ni més ni 
menys, no?

Bé, un tema que també ens interessa molt és poder 
comparar aquest cost, que són les primes per al sis-
tema, amb el benefici directe que aquestes primes 
generen. Clar, jo genero en renovables, però deixo 
d’importar gas o petroli i deixo de pagar, probable-
ment, doncs, unes tones de CO2 a un determinat preu. 
Aquest és el balanç primari, diguem-ne, que compara 
les primes rebudes –que estan en groc, a baix– amb 
els estalvis, diguem-ne, aconseguits per no-importació 
de combustibles fòssils i per reducció d’emissions de 
CO2. I, aquí, també volem deixar-ho clar, des de l’any 
2009, els estalvis aconseguits d’aquesta manera direc-
ta no compensen les primes. O sigui, si volguéssim 
amagar informació, intentaríem no dir això, però és 
així –és així–, d’acord?

Una altra cosa significativa també és el rendiment 
econòmic que s’obté de les primes. Si es compara el 
cost de les primes amb la generació de PIB –de pro-
ducte interior brut–, de riquesa de l’Estat, es veu que 
aquesta relació era molt alta fa uns anys, ha anat bai-
xant, però que comença a tenir una tendència, digués-
sim, que s’ha aturat aquí, en aquests valors, i continua 
tenint un efecte multiplicador, o sigui, cada euro que 
es dedica a una instal·lació de renovables, doncs, gene-
ra dos euros o gairebé dos euros de producte interior 
brut per a l’Estat. I això entenem que és una cosa que 
s’ha de tenir molt clar i que, a partir d’ara, enteníem 
que era un moment en què això retornaria augmentant 
els beneficis.

Un altre tema important, perquè abans hem comparat 
els costos amb els estalvis directes, però és que hi ha 
un altre estalvi que no es comptabilitza –no es comp-
tabilitza gairebé mai–, que és que, pel fet que hi han 
unes energies renovables que tenen un cost variable 
zero i que accedeixen amb un preu zero al mercat, ai-
xò afecta el mercat i l’afecta reduint el preu d’electri-
citat a Espanya.

Això, evidentment, té uns beneficis per al conjunt de 
l’economia, perquè el preu de l’electricitat al país és 
inferior pel fet que hi hagi renovables que si no hi fos-
sin. Des del nostre punt de vista, evidentment, això, 
a l’hora de decidir si una determinada política de fo-
ment de renovables és encertada o no, s’ha de tenir en 
compte. No es tracta de fer només aquesta decisió a 
partir d’una anàlisi gairebé comptable del sistema 
elèctric, sinó d’un balanç econòmic per a l’economia 
espanyola.

I aquí és una mica el raonament... En aquest gràfic 
poden veure... La línia blava representa, per una ho-
ra, totes les ofertes que hi han hagut d’equips genera-
dors a l’Estat espanyol, ordenades de la més barata a 
la més cara, d’acord? Com veuen, doncs, hi ha un bon 
tram que és pla, horitzontal, són totes les ofertes que 
hi han a preu zero, bàsicament és règim especial, en 
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algun cas hi pot haver també alguna nuclear, algun al-
tre equip, i després comencen a aparèixer sistemes que 
fan ofertes cada vegada més cares, no? És la línia bla-
va. On talla aquesta línia blava la línia vertical de de-
manda, això és el que fixa el preu del pool. En aquest 
cas, en aquest exemple, que no té realitat, foren entre 
vuit i nou, d’acord? 

Si traiem renovables, imaginem que no hi fossin les 
renovables, què passaria? Que aquest tros de genera-
dors a preu zero seria més curt, hi hauria menys ofer-
ta. Per tant, per cobrir la mateixa demanda, fóra ne-
cessari entrar equips que han ofertat més car i que 
les renovables havien desplaçat. Aleshores, és evident 
que, quan es talla aquí, en aquest punt, és un punt su-
perior. I aquesta és la manera en què hem calculat nos-
altres quin és l’impacte de les renovables sobre el preu 
del pool a Espanya. Com ho hem fet? Doncs, bé, su-
posant que les ofertes que..., això ho hem fet casant 
hora a hora, durant set anys, totes les ofertes, o sigui, 
és un exercici bastant difícil, bastant complex, fent la 
hipòtesi que el que havien ofertat les renovables no era 
zero, sinó que era un valor altíssim, de manera que 
no casava mai; llavors, hem vist que casava... –supo-
so que vaig malament de temps, oi? Bé, aquest és una 
mica el raonament.

Aplicant això, quins resultats s’obtenen? S’obtenen 
que, a nivell econòmic, des de l’any 2005 a l’any 2011 
–ho poden veure en aquest gràfic de l’esquerra– els 
estalvis totals per a l’economia nacional per baixada 
del preu es poden situar entre 4.500 milions, 2.200, 
4.900 i, l’any 2011 –el darrer–, 3.352 milions d’euros 
d’estalvi pel fet de la baixada del preu del pool. L’any 
2012, que és una dada que també comencem a tenir 
prou ferma, aquesta reducció del cost o aquest estalvi 
s’ha situat un altre cop al voltant dels 4.000 milions 
d’euros. I que això passat a preu d’euro/megawatt-hora 
se situa –com veuen a la dreta– en vint, dinou, quinze 
euros el 2011, i per al 2012 ens tornem a situar a uns 
divuit euros. O sigui que el preu del pool, si ara se si-
tua al voltant dels cinquanta, sense renovables, hauria 
pogut estar als seixanta-vuit euros/megawatt-hora.

Hi ha un altre efecte també –que el passaré ràpid per-
què és complex–..., és que el fet que hi hagi més oferta 
fa que hi hagi més competitivitat en el mercat, i ai-
xò es veu en aquest gràfic, que potser costa una mi-
ca d’entendre, però que és una mica com evoluciona. 
Si jo vull cobrir 301, per exemple, terawatts-hora de 
demanda a Espanya, doncs, l’any 2008, era necessari 
arribar a un preu d’ofertes d’aquest ordre, de seixan-
ta a setanta. En canvi, l’any 2011, és més barat. Què 
ha passat? Que la mateixa competència ha fet que les 
ofertes que es fan al sistema hagin baixat molt. 

En la següent gràfica –és el resultat– es pot veure que, 
l’any 2008, l’oferta mitjana dels equips tèrmics, que 
són els marginals que tanquen el mercat, era de l’or-
dre de noranta-un euros, i això ha anat baixant, fins al 
2011, a cinquanta-un. Per tant, el fet que hi hagi més 
oferta ha fet que les ofertes dels cicles tèrmics hagin 
baixat molt, i això també genera un estalvi, en gene-
ral, per al sistema. El que fa, no obstant, és que l’es-
talvi imputable a les renovables baixi, perquè, si jo 
substitueixo una oferta de noranta, estalvio més que 

si n’haig de substituir una de cinquanta, però aquest és 
un efecte que es produeix.

Bé, la següent. Aquí es pot veure una mica aquest te-
ma del dèficit. Les barres vermelles són el dèficit tari-
fari acumulat any a any en el sistema elèctric espanyol 
i el verd són l’import de les primes a les renovables, 
d’acord? Es pot veure molt clarament que, a part que 
hi han molts anys que estan per sota, doncs..., que no 
es veu una relació directa. Això ho vam fer per des-
mentir una mica la idea estesa que les renovables són 
les culpables del dèficit de tarifa. Això no vol dir que 
no hi tinguin re a veure, però, evidentment, hi han 
molts altres elements que fan que aquest dèficit s’ha-
gi produït.

En la següent –per anar ràpid– es pot veure l’efecte 
acumulat. Si s’acumula aquesta gràfica es pot veure 
que el dèficit acumulat és de l’ordre dels vint-i-set mil, 
aquí surt vint-i-set, més que vint-i-sis, perquè no es té 
en compte el que s’ha anat compensant una mica. Però 
si jo acumulo també aquest estalvi que he anat obte-
nint amb les renovables, de dir «quant baixo al preu 
del mercat i quant m’han costat les primes?», la dife-
rència resulta que, en aquests anys, hem acumulat un 
estalvi de 100.000 milions d’euros. Evidentment, ai-
xò, en el futur, hauria canviat perquè hi han tecnolo-
gies més cares, perquè cada vegada hi ha més volum, 
i, potser, era un tema que s’havia d’abordar de com 
s’havia de fer en el futur. Però, en aquest període que 
analitzem, a partir de l’any 2009-10, es veu aquí que 
els estalvis van baixant, o sigui que, d’alguna manera, 
amb aquesta renda d’estalvi ens anem menjant l’ante-
rior. Però durant aquest període, si no hi hagués hagut 
renovables, el dèficit no hauria sigut de 27.000 milions 
d’euros, sinó de 34.000. Això és una mica el que vol 
dir aquesta gràfica.

Bé, passa a la següent. O passa’n unes quantes, si et 
sembla. Anem al bloc de compliment d’objectius 
–queden dos minuts només.

D’acord, aquí també una altra...

El president

No es preocupi. No, no, no. La veritat és que porta 
més del temps que estava previst, però ha estat espe-
rant dos hores, i, per tant, vagi fent, o sigui, abreviant 
al màxim.

Jaume Margarit i Rosat

Intentaré abreviar al màxim. Sí, sí; bé, bé. Aquí, quant 
als objectius, també és important pel fet, la idea aques-
ta que també ara es diu bastant des del Govern central: 
«Els objectius de renovables ja s’han complert.» Això 
ho poden llegir vostès a qualsevol diari, i no és cert. 
No és cert perquè l’any 2013, que hi estem, és cert que 
la tendència, la senda d’aproximació, el camí d’apro-
ximació a l’objectiu de l’any 2020, que és el 20 per 
cent, que està marcat per la directiva de renovables, 
ens mana una participació mínima per a aquest any 
que l’hem superada –això és cert–, però, evidentment, 
estem en el 16 i poc per cent de les renovables, no es-
tem en el 20, que és l’objectiu de la directiva. Això no 
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vol dir que..., bé, anem bé, però hem d’anar amb molta 
cura perquè l’objectiu... Això és com una carrera, una 
marató, vull dir, no tindria sentit que baixi la moto a 
quinze perquè un corredor porta deu minuts d’avan-
tatge amb el segon i diríem «bé, ja està»; no, la carre-
ra s’ha d’acabar, s’ha d’arribar al 2020 i poden passar 
moltes coses.

Aleshores, només subratllar que en algunes tecnolo-
gies, doncs, fins i tot l’any 2011, que és el que analit-
zàvem aquest any, encara no havíem complert l’objec-
tiu del primer Pla d’energies renovables, que acabava 
l’any 2010, eh? I, si analitzem, per exemple, l’eòlica, 
doncs, no hi havia arribat; la hidràulica no hi havia 
arribat de bon tros; la biomassa no hi havia arribat de 
moltíssim tros. Les que sí que hi havien arribat, i van 
fer més del que estava previst, eren la fotovoltaica i la 
solar termoelèctrica, eh? Això és una mica el resum.

Però en la següent, en què es veu l’objectiu, que era del 
12,1 per cent, segons el Pla d’energies renovables de 
l’any 2010, la situació real en energia primària –que, si 
volen, els explicaré les qüestions metodològiques– el 
valor era d’un 11,6 per cent. Per tant, no havíem as-
solit, ni l’any 2011, l’objectiu de l’any 2010. Després, 
l’any 2012, sí que s’ha arribat probablement a aquest 
objectiu, no?

I quant a l’elèctrica, doncs, la previsió era un 30 per 
cent... Bé, més o menys en línia.

Passem una mica més endavant si et sembla, Eva. 
Anem fins a les conclusions ja. Jo crec que és interes-
sant també fer preguntes.

La qüestió és que, doncs, bé, s’ha produït un augment 
d’ocupació l’any 2011 una mica insospitat, perquè les 
perspectives del sector ja començaven a ser negatives, 
però és per l’efecte d’aquesta finalització de construc-
ció d’uns equips termoelèctrics molt intensos en mà 
d’obra, nova construcció. La potència instal·lada va 
augmentar en 2.600 megawatts, d’acord? Això va ser 
així. Les primes són de l’ordre d’uns 5.000 milions 
d’euros. Això era important subratllar-ho, entre altres 
coses també perquè hi van haver retallades també ja 
retroactives.

El sector dels biocarburants experimenta una impor-
tant pèrdua d’ocupació.

Les energies renovables –jo crec que és important– 
equilibren la nostra balança comercial, som un sector 
exportador i, en la mesura que això pot ser, doncs, i si 
substituïm altres tipus d’energia, doncs, podríem com-
pensar aquests 45.000 milions d’euros de divises que 
surten cada any de l’Estat espanyol, que donarien per 
a molt, per invertir-los en polítiques de tot tipus dins 
de l’Estat; en canvi, se’n van a desenvolupar polítiques 
a altres països.

Espanya té un sistema elèctric entenem sobredimensi-
onat, això està clar, en la potència instal·lada, almenys. 
No obstant, aquest excés entenem que no és atribuïble 
a les renovables; les renovables han fet el que se’ls va 
demanar que fessin. De fet, a nivell de producció es-
tem en línia amb el que els plans deien.

Evidentment, el dèficit tarifari és un problema molt 
greu, i que des del sector de les renovables sempre 
hem dit que s’havia de solucionar immediatament 
i hem posat a disposició del Govern la nostra millor 
voluntat per trobar les solucions més eficients i més 
equitatives per fer-ho. La veritat, no ens ha estat pos-
sible incidir massa en aquest camp, però és una co-
sa que s’ha de solucionar. El que entenem que no pot 
ser és que no es tingui la més mínima perspectiva de 
mitjà i llarg termini a trobar aquestes solucions. Hem 
de ser capaços de calcular el cost de les mesures que 
estem trobant. I nosaltres, fent els números que els he 
mostrat, veiem que les renovables, per a l’Estat espa-
nyol i per a Catalunya, evidentment, generen benefi-
cis econòmics –beneficis econòmics. Per tant, no en-
tenem que parar una activitat que dóna beneficis sigui 
bo per a ningú, com està passant.

Aquí, a mode de comparativa, només és gràfica, no 
es pot sumar això, però sí que és il·lustratiu veure qui-
nes són les despeses i beneficis. Per una banda, evi-
dentment, hi han 5.000 milions de primes, hi han unes 
subvencions molt petites, però hi són, i, a canvi, què 
obté l’Estat? Doncs, una contribució de gairebé l’1 
per cent al PIB, 3.352 milions d’euros d’estalvi en el 
mercat diari d’electricitat, 2.100 milions d’estalvi amb 
menys importacions de productes energètics, 670 mi-
lions d’impostos pagats, 429 milions d’estalvi d’emis-
sions, 300 milions invertits dedicats a la recerca i al 
desenvolupament, 110.000 llocs de treball generats. 
Per tant... I encara hi han altres beneficis no quanti-
ficables: una major independència energètica, els pro-
blemes geopolítics... Vull dir, dependre en un 80 per 
cent gairebé –70 i escaig ara–, com depèn l’Estat es-
panyol, de les importacions d’energia de l’exterior ai-
xò ens hauria de fer reflexionar sobre si això és una si-
tuació prou sòlida i quins perills hi han per a la nostra 
economia i per als nostres ciutadans, etcètera.

Al final, ja per acabar, només diem que les renovables 
faran una aportació neta positiva a l’economia, que hi 
han altres aspectes, fins i tot, més enllà dels econò-
mics, que poden ser fins i tot més importants –estratè-
gics, ambientals, socials, imatge de país–, i que molts 
països, per no dir tots, així ho entenen. Molts països 
d’Àfrica, de Llatinoamèrica, tots, estan aprovant plans 
de desenvolupament de renovables, vénen a Espa-
nya perquè els expliquem com ho hem fet, i que, ara, 
doncs, últimament, sembla que tot això està en qües-
tió i no es vol seguir per aquest camí. En tot cas, diem 
nosaltres que, si ho permeten al sector, les renovables 
pot ser un dels motors d’aquesta nova economia que 
l’Estat necessita.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, de veritat, per la seua exposició de ma-
nera tan sistemàtica, i, a part, conclusió que ha volgut 
fer en un temps, doncs, que jo penso que alguna cosa 
ha quedat de la seua explicació. Començaríem les pre-
guntes. Cada grup parlamentari té cinc minuts per po-
der preguntar, i començaríem per Esquerra Republi-
cana de Catalunya. Penso..., el senyor Marc Sanglas.
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Marc Sanglas i Alcantarilla

Gràcies, president. En tot cas, senyor Margarit, agrair- 
li la seva assistència i el detall de l’informe, tot i que 
l’ha hagut d’explicar allò, diguem-ne, a batzega-
des, allò, amb una rapidesa i amb una concentració, 
que se  gurament hauria fet..., disposar de deu minuts 
més segu rament hauria fet molt més agradable per a 
vostè mateix l’exposició, perquè semblava que s’anava 
menjant el temps.

Li direm que des d’Esquerra Republicana compartim 
amb preocupació l’anàlisi que vostè fa. Nosaltres pen-
sem, diguem-ne, que en l’àmbit de les energies cal fer 
una aposta important per les energies renovables en 
front d’altres energies, pel que vostè exposava, per un 
seguit, diguem-ne, de qüestions que afecten –mediam-
bientals– la salut i també per una qüestió de prestigi i 
per un model en el qual, diguem-ne, a nivell d’Euro-
pa s’està apostant. És a dir, Alemanya, sense anar més 
lluny, hi aposta clarament amb un pla de tancament de 
les seves nuclears i, per tant, diguem-ne, amb una in-
versió important i amb un finançament i uns ajuts ex-
traordinaris per destacar les energies renovables.

I, quan aquí semblava que ens podíem convertir en un 
dels països punters en aquesta matèria, resulta que el 
Govern espanyol de torn va a la inversa, totalment a 
la inversa, castiga els productors, castiga aquest mo-
del que ens feia excel·lir segurament davant d’Europa 
i posa en tela de qüestió molts dels inversors, petits 
inversors, que en l’àmbit, per exemple, de les fotovol-
taiques, en base a uns decrets, en base a unes previ-
sions legislatives, veient que hi havia unes inversions 
que podien acabar sent rendibles en el temps, per tant, 
doncs, feien una aposta, diguem-ne, ja no només hi 
havia un incentiu des del punt de vista, diguem-ne, 
ideològic, si vostè vol fer aquest plantejament o de 
plantejament de voluntats, sinó que, a més a més, era 
un negoci i, per tant, diguem-ne, des d’aquest punt de 
vista, ho feia atractiu perquè hi hagués gent que fes 
aquesta aposta.

Aquesta marxa enrere per part del Govern espanyol 
genera en un àmbit unes situacions personals molt, 
molt complicades, que des d’aquest Parlament s’inten-
tava donar solució en part a aquesta problemàtica, i 
recollim les demandes que fan, diguem-ne, algunes de 
les persones que es troben en aquests moments atra-
pades.

Entenem, i des d’Esquerra Republicana ho hem entès 
així també, que hi ha un seguit de qüestions, més en-
llà de la mateixa energia..., sinó que hi havia tot el te-
ma de les indústries al voltant de l’I+D, eh?, especi-
alment a Catalunya, que s’han vist afectades també, 
diguem-ne, per la retallada a les primes.

Pensem que aquesta situació s’ha de revertir, i ente-
nem que l’única manera és canviar aquest sistema, si 
no, estem atrapats; continuem atrapats en un sistema 
captiu d’un seguit d’empreses que mantenen el mono-
poli i que han demostrat el seu potencial i la seva ca-
pacitat d’influència davant del Govern de Madrid per 
retallar qualsevol cosa que no fos mantenir el seu ne-
goci i mantenir...

Per tant, des d’aquest punt de vista, com a planteja-
ment ens preocupa, i més des de la nostra perspectiva, 
des d’Esquerra Republicana, un partit independentis-
ta que creiem que el procés que estem duent endavant 
com a país encara fa més necessari que mai, doncs, 
establir un sistema propi, diguem-ne, un model d’ener-
gies, potenciant aquestes energies alternatives.

Vostè apuntava el tema del 20 per cent. És que a nos-
altres ens agradaria que, si el poguéssim superar, hi 
anéssim. És a dir, no ha de ser un topall el 20 per 
cent, sinó que, en tot cas, el 20 per cent ha de ser uns 
elements necessaris o, diguem-ne, un esquer per ar-
ribar-hi. Però que, en tot cas, des del nostre punt de 
vista, fóra lloable que poguéssim estar per damunt 
d’aquests percentatges de producció. Perquè tenim un 
país, diguem-ne, amb unes característiques especials 
pel que fa a tots els elements d’energies renovables que 
ens fan especialment capaços de captar totes aquestes 
energies, i pel que suposa també, diguem-ne, de figu-
rar-nos com a punters i d’exportar aquest know-how 
cap al món. I, per tant, també convertir l’excel·lència, 
convertir aquest model, diguem-ne, de creixement i 
d’indústria en un model excels que ens permeti expor-
tar arreu del món.

Per tant, des del nostre punt de vista, tot el suport. 
I, per tant, nosaltres tampoc no creiem, diguem-ne, en 
aquests discursos que acusen les renovables de ser els 
responsables del dèficit tarifari i dels mals del món. Al 
contrari, creiem que el que cal és trencar aquests mo-
nopolis impartits des de fa molts anys i que, per tant, 
segueixen, els grans interessos d’aquestes empreses 
elèctriques, evitant qualsevol intrusió d’altres compe-
tidors. Vostè ho apuntava també en la seva exposició, 
la competitivitat des d’aquest punt de vista és un bon 
element perquè ajuda a l’estímul de les mateixes em-
preses i, per tant, és un element prou positiu.

Jo no hi afegiria res més. I, en tot cas, des del seu punt 
de vista, quins són aquells elements que per vostè i 
des de les mateixes afectacions legislatives del Govern 
espanyol..., què és allò que hauria de revertir-se, en 
què s’hauria d’incidir per evitar aquesta situació a què 
anem? Perquè el que ens preocupa és que el Govern 
espanyol pugui excusar-se en aquests moments en una 
situació circumstancial, però que anem a més. És a 
dir, jo penso que... Ens preocupa que això ja no sigui 
un tema més estructural i que, per tant, vagin –i em 
perdoneu l’expressiu– a liquidar-se el sector en front 
de les elèctriques, no? I, per tant, des d’aquest punt 
de vista, com ho veuen vostè? Com plantegen el fu-
tur? Què els sembla a vostès que s’hauria de fer? Com 
s’hauria d’intentar incidir, des del punt de vista legis-
latiu, en tot allò que fes possible el manteniment, ja 
sigui des del punt de vista d’ajudes o des del punt de 
vista de regulació legislativa?

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies a vostè, senyor diputat. I, a continua-
ció, pel Partit Socialista, té la paraula el senyor Xavier 
Sabaté.
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Xavier Sabaté i Ibarz

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyor Mar-
garit. És un privilegi tenir avui, aquí, al Parlament, 
una persona com vostè que ha prestat serveis a l’Ad-
ministració tan eficients, i com a representant d’unes 
energies que no s’acaben, que són netes i que són se-
gures, no hi ha sismes per a les renovables, no hi ha 
problema amb els sismes, eh?, ni amb els tornados. 
Jo he vist imatges de molins que aguanten els torna-
dos, fins i tot, no? S’aturen, evidentment, perquè s’han 
d’aturar, però els aguanten, eh?, no en cau cap al cap 
de ningú. I, en canvi, els sismes ens fan tremolar a 
tots perquè no sabem què és el que passa, per exem-
ple, amb aquestes energies com les nuclears, no? És 
allò que diu: «Miri, aquest cotxe és molt barat, molt 
barat, perquè ja el tenim amortitzat. Ara, es pot pegar 
una pinya considerable, vostè, si el compra.» No, jo no 
el vull, ho entén?, i faré l’esforç per tenir un vehicle 
que sigui segur, si em diuen: «Amb aquest va segur.» 
Doncs, jo aquest. Doncs, això és el que em penso que 
hauria de fer aquest país nostre, apostar definitiva-
ment de veritat, Espanya i Catalunya, per les energi-
es que no s’acaben, que no embruten, que són d’aquí, 
que, per tant, són autòctones i que són segures.

Miri, tenim poc temps. Jo li volia preguntar, a veure, 
en l’actual marc, ja si... Posem per cas que no conven-
cem el Govern de Madrid que canviï d’idea, no?, fins 
i tot ja que no canviïn ni per l’autoconsum, per exem-
ple. M’agradaria saber la seua opinió sobre l’autocon-
sum, perquè això ja és l’última que ens han fet, no? 
És a dir, jo, que tenia la intenció –ja li ho dic perso-
nalment– de muntar-me a casa meva unes plaques per 
completar altres mitjans que ja tinc renovables, doncs, 
ara no ho puc fer; mira, no faré la inversió, però conti-
nuaré generant CO2.

Bé, en l’actual context, i tenint en compte també que, 
com vostè ha dit, tenim un sobredimensionament pel 
que fa a producció d’energia en aquest país, què fem, 
no? Què fem per enganyar una mica el Govern, anava 
a dir, si se’m permet l’expressió. No, ho dic perquè en-
cara hi ha alguna energia renovable que a mi em sem-
bla que té futur, en l’actual marc, jo voldria i espero 
que el tinguin totes. Quines són aquestes, senyor Mar-
garit? Té futur, la biomassa? Jo crec que sí. Ens ho pot 
explicar? Com podem anar fent que se substitueixi tot 
el gasoil i tot el fueloil, que encara n’hi ha, i tot el gas, 
que és, doncs, energia bruta, que embruta, fòssil, per 
exemple, per biomassa?

Hidràulica? Podem fer alguna cosa encara, per no 
contribuir més a sobredimensionar encara més, no? 
Què pensa vostè d’això? Perquè jo crec que sí. Aquí, 
en aquest Parlament, van venir a explicar-nos un me-
gamacroprojecte a Riba-roja d’Ebre i la Fatarella, i 
no n’hem sabut res més; sembla, algunes veus diuen 
que... Això hi cap encara, aquí, en el mix energètic 
aquest famós que tenim? Doncs, això és el que... 

Pensa que hauríem de fer coses –jo crec que també, 
però m’agradaria saber la seua opinió– a les xarxes i 
insistir en les xarxes intel·ligents per veure si aquesta 
acusació que se’ls fa a les energies que vostès repre-
senten de la discontinuïtat, si això pot contribuir de 

veritat a pal·liar en bona mesura el problema aquest, 
que invertim en xarxes i en xarxes intel·ligents?

En fi, se me n’acuden moltes altres més, però crec que 
aquestes són les...

Gràcies, eh?

El president

Moltes gràcies, senyor Sabaté. A continuació, pel Par-
tit Popular de Catalunya..., tiene la palabra la señora 
María José Garcia Cuevas.

María José Garcia Cuevas

Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, 
agradecer su comparecencia y disculparme porque, 
como ya les he explicado antes de empezar, bueno, 
llego tarde a una reunión, que me están esperando, 
y me voy a tener que marchar después de intervenir. 
Me gustaría tener esta presentación que nos han hecho 
porque, bueno, encuentro que su intervención ha sido 
muy rigurosa, en alguna conclusión no podemos estar 
de acuerdo... Sí, porque es que no se suele ver mucho 
rigor hablando de estos temas en el Parlamento, por 
eso lo pongo de relevancia. Alguna conclusión no la 
compartimos, no porque no sea correcta o no parta 
de la información correcta, sino porque consideramos 
que no se han tenido en cuenta todos los factores.

Efectivamente, la potencia instalada en renovables en 
España ha crecido espectacularmente, y, de hecho, en 
la primera mitad del 2013, el 50 por ciento de la ener-
gía eléctrica producida ha sido renovable. No así en 
Cataluña, donde se contaba con una gran capacidad 
nuclear, que se ha mantenido, y donde lo que se ha ido 
instalando son los ciclos combinados de gas. Bueno, 
como en Cataluña el Partido Popular no ha goberna-
do, pues, el modelo energético que hay es el que han 
puesto en marcha los que han gobernado.

En Cataluña, las renovables han tenido un desarrollo 
muy inferior al resto de España, fundamentalmente 
debido a dos factores intrínsecos a nuestra comunidad 
–no tiene nada que ver el Gobierno de Madrid–: pri-
mero, trámites administrativos mucho más farragosos 
y, segundo, mayor oposición sistemática en el territo-
rio. Ejemplo del primero, sin entrar en detalle, pues, el 
ejemplo de la central eólica de Barbens, en Tarragona. 
Ejemplo del segundo, pues, el tema de Pontons o el te-
ma de L’Alt Empordà, sin entrar en detalle.

Entendemos que las renovables son el gran fracaso del 
tripartito de izquierdas del Partido Socialista, Esquerra 
e Iniciativa. El Plan de la energía 2006-2015 incum-
plió flagrantemente sus objetivos, salvo en hidráulica.

Para impulsar la eólica, el tripartito realizó en junio de 
2010 el mapa eólico, con el compromiso de Conver-
gencia a respetarlo, donde definían siete zonas priori-
tarias. En octubre de 2010 se licitaron siete proyectos 
que proyectaban invertir 1.200 millones de euros, y 
esto se hizo sin contar con los territorios. Las platafor-
mas de oposición territoriales paralizaron el proyec-
to, plataformas apoyadas en muchos casos por los pro-
pios partidos que estaban en el Gobierno y que habían 
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puesto en marcha este plan. Y, finalmente, el Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, aplicando la legali-
dad, pues, suspendió cautelarmente este proyecto, cu-
riosamente porque no se había presentado el informe 
medioambiental exigido. Cosa que también llama la 
atención de un gobierno de izquierdas, que gobernaba 
con mayoría absoluta –todo el tripartito– en Cataluña 
para aplicar pues toda la regulación y las exigencias 
medioambientales, que luego dicen que otros, que sí 
las aplicamos, no las exigimos. Con lo cual, cada uno 
en su sitio. En fin, saben que esto va a retrasar mínimo 
tres años el despliegue del mapa.

Legislatura pasada. El Gobierno de Convergencia y 
Unión impulsó un nuevo plan de la energía. Nosotros 
ofrecimos nuestra colaboración, propusimos y pedi-
mos que fuera realista y ejecutable. Sin embargo, el 
nuevo Pecac 2012-20 volvió a plantear objetivos vo-
luntaristas sin explicarnos cómo se alcanzarían y, lo 
más importante, sin consenso social ni parlamentario 
ni institucional. Porque, desde nuestro punto de vista, 
el Gobierno de Convergencia no entiende que en ma-
terias de competencia compartida con el Estado, co-
mo es la energía, legislar o planificar sin coordinarse 
con el ministerio es un brindis al sol, que solo acaba 
generando frustración y desencuentro entre les admi-
nistraciones implicadas y que perjudica finalmente al 
territorio.

El Pecac de Convergencia y Unión plantea, desde 
nues tro punto de vista, un escenario ideal e irrealiza-
ble, obviando el impacto de la falta de primas a nuevas 
instalaciones, la necesidad de duplicar la capacidad 
renovable con potencia firme para garantizar el sumi-
nistro, la oposición territorial o el impacto en la tarifa 
eléctrica para empresas y particulares si se cumplie-
ran los objetivos que plantea en instalación renovable.

Como saben, el Gobierno de España encontró, cuan-
do tomó posesión, un problema de déficit muy supe-
rior al que le había comunicado el Gobierno saliente, 
decían que era el 6 y acabó siendo el 9 por ciento en 
muchos ámbitos, pero, en concreto, el tema energético 
era muy muy grave. Todos saben –y también quiero 
dejar aquí claro– que fue el Gobierno de Aznar el que 
puso en marcha la generación renovable en España, 
por supues to, con ayudas a la producción, que eran 
necesarias porque, como he dicho antes, nadie mon-
ta una instalación para perder dinero indefinidamente, 
solo lo hacemos los particulares en nuestra casa que sí 
que instalamos placas solares, señor Sabaté, pero no 
fotovoltaicas, porque las empresas no te lo aconsejan 
para tu casa, las de energía térmica, sí. (Veus de fons.)

Por tanto, lo que quiero dejar claro es que el Partido 
Popular no solo no está en contra de la generación re-
novable, sino que fue pionero en su introducción en el 
país. Lo que pasa es que, a ver, la cuestión con todas 
las actividades subvencionadas es doble, entendemos, 
por un lado, que las ayudas incentiven la eficiencia y, 
por otro, que podamos pagarlas.

Cambió el Gobierno, 2004, y entra Zapatero y olvida 
totalmente estos principios. Puso en marcha una po-
lítica de incentivos descontrolados y excesivos, desde 
nuestro punto de vista. ¿Por qué? Pues, porque no mo-

tivaron que las instalaciones se volvieran autosuficien-
tes en términos económicos y, por otro, porque gene-
raron el problema de déficit tarifario que conocemos, 
donde las renovables no son las únicas responsables, 
pero tienen una contribución.

Por dar un cifra, en 2004 había un déficit de tarifa que 
era asumible por el Estado, pero en un año se mul-
tiplicó por cinco y en siete, por veinte. Y esto es lo 
que justifica la actuación del Gobierno de Rajoy en el 
2012, no es ir en contra de las renovables ni ir para 
atrás. Teníamos una situación insostenible que, gra-
cias a las medidas del decreto, en lugar de 10.500 mi-
llones de euros de déficit de tarifa, pues, solamente se 
tuvieron que asumir 4.500; 6.000 millones se ahorra-
ron, como he dicho antes, sin tocar educación ni sa-
nidad, sin recortar, solamente actuando sobre el défi-
cit de tarifa e intentando que el reparto del esfuerzo, 
pues, fuera equilibrado. Quedan 4.500 millones que 
hay que afrontar y para los que se pone en marcha la 
reforma energética.

Por lo tanto, voy a plantear unas cuestiones, si tiene la 
amabilidad de responderlas, yo miraré, luego, el acta 
de la comisión...

El president

Sí, pero de manera concluyente.

María José Garcia Cuevas

Muy rápida. En el sobredimensionamiento, que usted 
ha hablado de la potencia instalada, ¿cómo valora us-
ted o tiene en cuenta la duplicidad que exige la poten-
cia renovable? Usted sabe que, para cuando no pueda 
entrar la renovable, pues, tiene que estar la potencia 
firme, y, básicamente, se ha cubierto con ciclo combi-
nado, por eso es por lo que ha subido de manera para-
lela a la renovable.

En cuanto al precio del pool, también me gustaría ver 
cómo valora usted que las renovables no entran a su 
precio real, entran ya a un precio subvencionado.

Y, en cuanto al peso de las primas en el déficit, como 
he dicho, es una cuestión de equilibrio. En el 2003, la 
factura cubría los costes, incluyendo las primas. En el 
2011, la factura había crecido respecto al 2003 un 63 
por ciento, los costes habían subido –los costes del sis-
tema– un 104 por ciento y las primas, un 320 por cien-
to. Se trata de equilibrio, no de decir que no a nada, 
sino hacerlo de manera equilibrada y sensata.

Y, finalmente, ¿cómo valora usted, dentro del futuro 
de las renovables, la instalación de geotérmica estimu-
lada en Cataluña?

Muchas gracias.

El president

Muchísimas gracias, diputada. I a continuació, pel 
Grup d’Iniciativa Catalunya Verds - Esquerra Unida, 
té la paraula el senyor Milà.
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Salvador Milà i Solsona

Sí. Moltes gràcies, senyor president. Una petita dedi-
catòria, abans que ens abandoni la representant del 
PP... (Veus de fons.) No, no, ja sé que no pot, però, com 
que s’ha dedicat a pontificar passant lliçons al pas-
sat, també valdria la pena que ens expliqués –i això és 
una cosa que li demano que ho faci un altre dia... Al 
ponent el saludo, eh?, primer de tot. Però vostè ha si-
gut massa bo, ha sigut bo i molt rigorós, efectivament, 
com ha dit. Però, si aquí haguessin vingut els de les 
convencionals, la meitat de la seva explicació hauria 
sigut explicar les maleses dels altres. Llavors, home, 
estaria bé que fes un quadre comparatiu –no ara– que 
expliqués també quins són els costos de les conven-
cionals, perquè, segons el que sembla, el cost de les 
renovables són les primes que se’ls han donat, etcè-
tera. Però vostè ha explicat en positiu quines són les 
reduccions d’emissió de CO2 del seu sector, però no 
ha explicat quines són les emissions de CO2 de les al-
tres. Ha explicat, doncs, quina és la seva contribució a 
la formació de la tarifa, però no com es munta l’altre 
sistema.

Per què dic això? Perquè jo crec que, de la seva in-
formació..., malgrat, ho repeteixo, que ha fet molt 
ben fet, en la mesura que no ha judicat els altres, si-
nó que ha parlat de les seves bondats, ha assenyalat 
alguns aspectes que ja són molt suggeridors. Un que 
els voldria demanar, perquè és un tema que ja, quan 
he tingut altres ocasions de parlar amb els produc-
tors d’energies renovables i, sobretot, l’impacte en 
l’economia..., és que haurien també de referir-se a 
tot el que seria el sector, diríem, d’equips –el sector 
d’equips. El sector d’equips, si mal no ho he entès, 
el que vostè ens ha explicat és bàsicament l’aspec-
te relatiu a la generació, a la distribució. Bé, en tot 
cas, doncs, li demano aquest aclariment, perquè és 
molt important saber el que representa des del punt 
de vista del producte interior brut i sobretot en llocs 
de treball, etcètera, el que serien pròpiament tots els 
sectors fixos, és a dir, el que serien els béns d’equip, 
instal·lacions, renovació, etcètera, per tenir una visió 
global d’aquest tema, si està tot integrat o no.

La segona és la qüestió del sistema. Vostè també, hi 
continuo insistint, ha sigut molt prudent, perquè segu-
rament no tenia temps suficient –lamentablement avui 
ens han negat moltes compareixences de representants 
dels sectors de les renovables, que ens haurien pogut 
permetre ampliar-ho, però sembla que determinades 
majories en aquest Parlament transversals no estan 
«por la labor»–..., de saber aquest mecanisme pervers 
de la formació del dèficit tarifari, ja no dic del cost, si-
nó aquest mecanisme –que devem a un català, que és 
el senyor Piqué– que genera el dèficit tarifari.

Perquè, és clar, el dèficit tarifari és com la santíssima 
trinitat, existeix, però ningú examina si és una con-
substancialitat o no, o si potser és allò del huevo de 
Colón. El que hauríem de dir és simplement: «Mort 
el gos, s’acabarà la ràbia.» I potser valdria la pena..., 
aquest mecanisme que vostè ens ha explicat i, sobretot 
–quan pugui, eh?, sí, segurament no avui–, l’aspecte 
comparatiu. Per què un país com Alemanya, que no té 
tant de sol ni tant de vent ni tantes possibilitats, doncs, 

diu: «vaig per les renovables», i es converteix en pun-
tera, i no tenen dèficit tarifari.

Segon aspecte, la representant del PP diu: «Hombre, 
no, hay que repartir.» Ens podria dir ara a quant to-
quen de les primes actuals i les ajudes per a les reno-
vables? Això, aquest treball equitatiu al qual es referia 
el Govern actual, com toca, no? Perquè em sembla que 
hem passat a zero.

És molt significativa –i jo crec que val un comentari– 
aquesta justificació. Perquè, és clar, és tan escandalós 
el tema dels cicles combinats de gas que fins i tot la 
representant del PP no ha pogut aguantar-se de dir: 
«Hombre, no, hay que tener en cuenta el tema de la 
producción segura y continua para casos de disconti-
nuidad en las renovables.» Però és que, fins i tot en ai-
xò, està absolutament superat. Clar, jo recordo aquest 
injuriat període del Govern tripartit, quan venien els 
representants de les gasistes, el 2004, que ens deien: 
«És que, si no fem centrals de cicle combinat, Espanya 
i Catalunya ens quedarem sense energia elèctrica però 
ja, ja. I el que demanem» –ens deien– «és el minimum 
minimorum, és allò que segur que haurà de funcionar 
sempre perquè és que no tenim ni el bàsic garantit, 
perquè tenim un dèficit energètic, de producció ener-
gètica brutal a Espanya.» És això? Doncs, li demano 
que ens ho aclareixi, perquè, és clar, em sembla que 
aquí trobaríem «el gato encerrado», no? És a dir, to-
ta aquesta sobreinstal·lació necessita ser amortitzada, 
i, a partir d’aquí, també potser podríem fer els costos 
comparatius de quines són les primes que rep el sector 
gasista. Rep primes el sector gasista? O no? No, això 
deuen ser... Perquè, com deia la senyora Garcia Cue-
vas abans «las renovables, las que nos podamos pa-
gar»..., com diu «dinars al restaurant de luxe, els que 
ens puguem pagar, però la resta a caseta». Perquè, és 
clar, l’altra energia es veu que no la paguem, l’altra ens 
la regalen; les renovables és un luxe.

Acabo, doncs, senyor president. Li agraeixo la inter-
venció, i li demano aquestes reflexions sobre aquests 
punts, en la mesura que pugui, si no, que ens ho faci 
arribar.

I només una última qüestió: el sector estaria en condi-
cions de poder assolir els objectius 30 per cent, que a 
la Unió Europea segurament es plantejaran molt aviat, 
és a dir, el 30 per cent d’aportació de les renovables?

I encara una última, si me la vol contestar primer. 
A Catalunya hi ha o no una especial dificultat amb el 
que és el tema d’accés a la xarxa? És a dir, Red Eléc-
trica espanyola «está por la labor» d’ajudar molt que 
s’instal·lin les renovables, que es pugui estabilitzar en 
qualsevol cas..., és a dir, és una fantàstica bona col-
laboradora de les renovables, o també té algunes difi-
cultats d’aquestes absolutament objectives?

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies. A continuació, pel Grup de Ciutadans, 
té la paraula la senyora Inés Arrimadas.
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Inés Arrimadas García

Sí. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agrade-
cer la exposición que nos ha hecho el señor Margarit, 
me parece que ha sido una exposición muy completa, 
pero también muy directa, que ha puesto de manifies-
to cuáles son las ideas claves y las conclusiones.

Brevemente. Yo creo que a nadie se le escapa que no-
sotros, en España, en Cataluña y en el resto de España, 
pues, tenemos un problema energético y que, proba-
blemente, una de las próximas grandes crisis que se 
avecinarán será la crisis energética, y, si no nos pone-
mos a trabajar, no nos ponemos las pilas, estaremos en 
una situación, pues, muy complicada. Y eso, tenien-
do en cuenta, además, que tenemos todos los elemen-
tos para poder ser líderes mundiales en producción de 
energía, a través de electricidad y de..., bueno, de todo 
tipo de energías renovables, ¿no? Si no aprovechamos 
realmente esas condiciones que tenemos, habremos 
perdido una oportunidad de oro y realmente no habrá 
excusas para justificarlo.

Tenemos, además, un grave problema, y es que nues-
tras empresas pagan muy cara la energía y, por tan-
to, eso repercute en una falta de competitividad extre-
ma en relación con otros países europeos, y esto, pues, 
tie ne un efecto multiplicador negativo.

Así que me gustaría aprovechar que usted, como ex-
perto en el tema, está aquí para hacerle algunas pre-
guntas.

¿Cuáles son, a su entender, las causas por las que Ca-
taluña no es ni muchísimo menos una de las comu-
nidades autónomas de España en la que más se ha 
potenciado el sector de las energías renovables? Me 
gustaría escuchar una visión, más allá de las cuestio-
nes políticas y de las disputas de partidos, me gusta-
ría escuchar una explicación de cuáles son los errores 
que se han producido en Cataluña para explicar, a pe-
sar de tener las condiciones como muchas otras comu-
nidades autónomas y la legislación estatal igual que 
otras comunidades autónomas, por qué aquí no hemos 
hecho los deberes, en qué hemos fallado. Y no para, 
insisto, echarle la culpa a ningún partido, sino para 
entender el origen del problema y no volver a repetir 
errores.

También me gustaría que valorara –no sé si tendrá 
tiem po de hacerlo, pero si puede, brevemente– el plan 
energético de Cataluña, el último aprobado por el Go-
bierno, y, básicamente cuáles son los elementos de 
mejora, si puede decir algunos de ellos se lo agrade-
cería mucho.

Dos preguntas más. Usted hablaba de los nueve sec-
tores dentro de las energías renovables. ¿Hay alguno 
que sea especialmente pujante en Cataluña, que tenga 
especial futuro? ¿Hay alguno que pueda tenerlo, pero 
que necesite de algún apoyo por parte del Gobierno, 
especial? Si nos puede hacer una breve valoración.

Y, después, no le quiero tampoco hacer muchas pre-
guntas, pero usted insistía en la importancia de la in-
vestigación y el desarrollo en el sector de las energías 
renovables. Obviamente, debería ser uno de los sec-
tores punteros en el empleo de investigación y desa-

rrollo. Pero también me gustaría conocer cómo están 
afectando en estos momentos los recortes en este sec-
tor y alguna propuesta de mejora, más allá del aumen-
to de la partida presupuestaria en I+D+I, que es obvio, 
pero para que se siga potenciando la investigación y 
desarrollo en este sector, que no olvidemos que nece-
sita aún cambios, necesita mejoras, necesita aumentar 
la eficiencia, necesita aumentar el precio, necesita ga-
rantizar aún más la sostenibilidad del flujo de energía. 
Es decir, o sea, necesitamos todavía mejorar..., no solo 
aumentar la implantación de energías renovables, sino 
que necesitamos también seguir mejorando la eficien-
cia de las mismas.

Por tanto, si tiene ocasión de responderme a estas pre-
guntas, pues, estaría encantada de escucharle.

Muchas gracias.

El president

Muchas gracias a usted, señora diputada. A continua-
ción..., té la paraula, pel Grup de Convergència i Unió, 
el senyor Antoni Teixidó.

Antoni Fernández Teixidó

Moltes gràcies, president. Agrair molt, senyor Mar-
garit i senyora López, la seva presència, el seu estu-
di i les seves aportacions. Desitjaríem –però ja deuen 
comptar-hi vostès, i la diligència del president ho farà 
possible– tenir el document. I vostès es deuen plante-
jar, amb tota seguretat, que som tan realistes que li de-
manem a vostè el que és impossible; això pensa vostè. 
És a dir, el senyor Margarit té deu minuts per respon-
dre setanta-set preguntes, i, malgrat que és un home 
de provada capacitat, estic convençut que no ho acon-
seguirà.

Bé, jo li faré un plantejament completament diferent, i 
és el següent: no vull que em contesti ara cap pregun-
ta, però n’hi formularé set i li demanaré que me les 
passi per escrit, si vostè és tan amable. Crec que ai-
xò es podria estendre a la majoria de diputats, si vos-
tès ho creuen oportú, perquè han plantejat preguntes, 
crec, de molta entitat, de molt d’interès, i seria una pe-
na, senyor Margarit, cregui’m, que això vostè ho des-
patxi, per, en fi, com ha anat el matí en la comissió 
–no imputable a ningú–..., amb cinc minuts contestem 
algunes de les coses que els diputats han formulat.

També li diré el següent: no formularé cap judici, ni 
formularé amb les meves preguntes cap presa de posi-
ció, malgrat que vostè coneix com pensa el meu grup 
parlamentari, no cal dir-ho, però no ho formularé.

Anem a les preguntes concretes, que, hi insisteixo, 
m’agradaria que vostè pogués contestar-me per escrit.

De gran interès, estimo jo les dades que vostè ens 
planteja, i crec que les del 2011, doncs, ja evidencien 
com les del 2012 quedaran corroborades amb la ma-
teixa tendència, no descobrirem res; això va per aquí, 
amb algunes matisacions, però petites. Les dades són, 
doncs, d’un gran interès i crec que avalen justament el 
debat que hem tingut aquest matí aquí, que hem im-
pugnat la majoria de grups parlamentaris, i de quina 
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manera, el Reial decret llei 1/2012; amb l’excepció 
d’un grup parlamentari, doncs, hi ha una voluntat de 
batallar contra aquest reial decret. Avui, sàpiga vostè 
que hem aprovat una vegada més... Aprovarem la set-
mana que ve una moció en el debat parlamentari una 
altra vegada més oposar-nos a això.

Primera pregunta. Com és possible, senyor Margarit, 
que el Govern del Partit Popular, contra tota evidèn-
cia, aposti pel tipus de reial decret que aposta? Què 
creu vostè que hi ha darrere? Com que jo estic con-
vençut que..., vaja, no crec mai amb els plantejaments 
maniqueistes dels governs, no hi crec. Del que estic 
convençut és que el Partit Popular té unes raons que 
expliciten que, quan el conjunt dels grups parlamen-
taris –aquí i allà– estem en contra d’aquest reial de-
cret, doncs..., per què seguir per aquest camí? Però no 
m’importa el que pensa el Partit Popular, que ja ho sé, 
m’importa el que pensa vostè i la seva associació del 
que pensa el Partit Popular i el seu Govern.

Segona pregunta. Quan parla vostè d’objectius que 
s’han complert, en detriment d’aquells objectius que 
alguns diuen que no s’han complert, me’n pot fer rela-
ció exacta? És a dir, jo no tinc la percepció, cregui’m, 
que aquests objectius estiguin assolits; vostè semblava 
que sí, d’alguna manera. M’agradaria conèixer-ho en 
detall. On hem arribat? Què ens queda? I, relaciona-
da amb alguna de les preguntes –darrerament n’ha fet 
una l’honorable Milà– d’objectius de futur, on haurí-
em d’arribar? Segona pregunta.

La tercera pregunta té a veure amb el fet que no tindrà 
alguna relació, senyor Margarit, el tema de potència 
instal·lada i demanda clarament a la baixa amb algu-
nes de les coses i amb alguns dels debats que presi-
deixen avui la mateixa actuació del Govern espanyol i 
que fa que, evidentment, es puguin interioritzar dubtes 
respecte a aquesta –sap?– dicotomia creixent entre la 
potència instal·lada i una demanda que baixa, ni que 
sigui en període de crisi?

Quarta pregunta. El creixement de sis mil persones en 
l’àmbit de l’ocupació, vostè creu que és estable, o no? 
I, més precisament, quina tendència de futur augura, 
en aquest context que vostè ens ha analitzat, eh?, i sa-
bent les dificultats objectives que tots tenim, àmbit de 
crisi i àmbit de polítiques subjectives del Govern, amb 
aquest plantejament, quina tendència vostè creu que 
podem esperar de l’evolució dels llocs de treball en el 
seu sector?

Cinquè, cinquena pregunta. Vaig acabant, president, 
ràpidament. Cinquena pregunta. M’agradaria que vos-
tè pogués, respecte a les emissions, separar el que és 
la tendència dominant ara, deguda a la crisi, i que fes 
un esforç, si ens ho pot explicar, per la tendència de 
futur quan es comenci a produir la recuperació. Què 
hem avançat? I com de provisional és l’avenç que hem 
realitzat, que per mi és una qüestió clau. Podem sen-
tir-nos esperançats o no, però necessitem tècnicament 
que vostè ens pugui dir, de fet, la diferència entre les 
dues tendències: crisi i recuperació.

Les dues últimes. Biomassa. Sempre he estat, senyor 
Margarit, un punt escèptic respecte a l’evolució de la 
biomassa, però avui en parlem molt i molt i molt de tot 

això, en què es fonamenta, seriosament? És a dir, les 
seves expectatives reals de la biomassa i del seu des-
envolupament –atenció– com un element significatiu 
de la política en l’àmbit de les renovables, en què es 
fonamenten?

I darrera pregunta. Què ens proposaria la seva associ-
ació, tan digna –a més, els felicito per la feina que vos-
tès fan i han fet durant vint-i-sis anys, tenen la meva 
simpatia total, és una gran feina–, què ens proposarien 
vostès per reduir el dèficit tarifari?

Gràcies, senyor president. Això és tot.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. I ara, a continuació, el 
senyor Margarit té un temps de deu minuts. Jo també 
li prego una cosa, si alguna qüestió ha quedat pendent, 
doncs, es pot dirigir a qualsevol grup parlamentari i 
fer-li arribar la resposta pertinent. Moltes gràcies. Té 
la paraula.

Jaume Margarit i Rosat

Sí. Si els sembla, en faré una selecció, eh?, i, en tot 
cas, intentaré poder donar alguna resposta a algunes 
preguntes molt molt interessants; passa, que algunes 
d’elles requeririen gairebé una jornada sencera d’anà-
lisi, perquè són temes molt complexos, i és difícil.

Per exemple, la primera intervenció, del diputat San-
glas, quins elements s’haurien de canviar per evitar el 
camí que estem fent? Doncs, no ho sé. És difícil de res-
pondre aquesta pregunta. Quan tot el que es dibuixa en 
el futur va orientat... No vull pensar jo, perquè no ho 
vull pensar –sóc de bona fe, com diu el diputat Milà, 
no?–, que hi hagi una voluntat intrínseca, diguéssim, 
de tirar endarrere un sector que ha sigut, i potser en-
cara ho és en alguns aspectes, líder mundial a Espa-
nya. Jo vull pensar que no hi ha una voluntat de tirar 
això endarrere, sinó que hi ha alguna altra necessitat, 
diguem-ne, de prendre les decisions que es prenen.

L’únic que nosaltres diem com a associació és que, per 
molt gros que sigui el problema que tens tu sobre la 
taula i que és urgent solucionar –i això ho hem reco-
negut pensant en el dèficit–, no pots deixar de valo-
rar l’impacte de les decisions que prens ni els efectes 
que tindran aquestes noves normatives, no? Per tant, 
nosaltres sempre hem dit que aquesta reforma –i par-
lem del camí que prenem ara– no entenem que estigui 
prou ben orientada, en el sentit que no s’ha fet un di-
agnòstic correcte, és la nostra opinió. Si el gran pro-
blema és solucionar el dèficit de tarifa, nosaltres pen-
sem que és important saber d’on ha sortit, per què ha 
sortit, perquè això és la manera, entenem, l’única ma-
nera de poder saber..., si en saps les causes, poder tro-
bar un tractament adequat que sigui efectiu.

A nosaltres ens sembla que no s’ha entrat en prou pro-
funditat en l’anàlisi –almenys, públicament– del que 
ha passat, per què estem on estem, i això crec que im-
pedeix també, al mateix temps..., o ens fa ser pessi-
mistes que les decisions que es prenen siguin realment 
efectives per solucionar aquest problema.
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Per tant, què es podia fer, des del nostre punt de vis-
ta? Una cosa que s’ha intentat poc, s’ha intentat algu-
nes vegades, però que crec que tothom ha demanat un 
moment o altre. L’energia és una qüestió molt impor-
tant, bàsica per a la nostra societat, és una qüestió de 
llarg termini. I, per tant, entenem que, perquè això si-
gui estable i els inversors tinguin la confiança que ne-
cessiten i les inversions a llarg termini, que ho són, de 
xarxa, etcètera, es puguin fer, necessita una estabilitat 
i necessita una visió a llarg termini que, malaurada-
ment, no hem tingut –independentment de molts par-
tits que han governat– a Espanya mai.

Per tant, nosaltres fórem partidaris de tenir un pacte 
d’Estat, tenir un acord, tenir una visió en comú de qui-
na energia volem al futur i dibuixar el camí. El camí 
és important, però també és més important saber on 
vas, no? Vull dir, què volem de l’energia al futur, i, 
llavors, dibuixar entre tots el camí, que, segurament, 
les diferents opcions polítiques dibuixaran camins di-
ferents també. Però, al final, això és el que trobem a 
faltar nosaltres, no? Es legisla l’energia en base a ur-
gències. Ara tenim, evidentment, un dèficit de tarifa 
inaguantable, però el que volem dir..., no justifica que 
això sigui inaguantable que es pugui prendre qual-
sevol decisió. I això ens sembla que és el que passa. 
I, per tant, si pogués dir alguna cosa, si pogués dema-
nar alguna cosa, fóra: «Senyors, seiem d’una vegada, 
dibuixem entre tots el futur, prenem acords, respec-
tem-los i donem estabilitat i previsió a aquest sector.»

Al senyor Sabaté. L’autoconsum..., bé, per respondre’n 
una, eh? Nosaltres, com a associació, estem integrats 
en la Plataforma per l’Autoconsum, una plataforma 
que hi participen tant associacions de renovables com 
de fabricants d’equips –Fenie, Sercobe, altres insti-
tucions, el Ciemat–, i, evidentment, no podem estar 
d’acord amb aquestes sentències que es treuen que 
l’autoconsum..., que, si tu fas autoconsum, ets un inso-
lidari i estàs, diguem-ne, amargant la vida al teu veí. 
Això entenem que no és així. Però, bé, també entenem 
que l’autoconsum, i tal com està el sistema elèctric ac-
tual, doncs, cal encaixar-lo adequadament. El que no 
comprenem de cap manera és que tu per l’electricitat 
que generes tu a casa teva sense fer ús de cap infraes-
tructura del sistema elèctric hagis de pagar dues vega-
des les infraestructures, perquè com a consumidor ja 
les pagues. Si, a més a més, per al teu autoconsum les 
has de tornar a pagar, ens sembla, la veritat, un des-
propòsit, eh? I entenc que l’autoconsum és una part 
molt important del que hauria de ser aquesta reflexió 
del futur de l’energia, això és opinió personal meva. Jo 
entenc que, des de fa molt temps, massa temps, proba-
blement, el sector energètic, però elèctric en concret, 
es dissenya, es pensa, s’articula massa des de l’oferta, 
des de les grans centrals generadores. Jo crec que es-
tem en un moment en què s’hi hauria de donar la volta 
com a un mitjó, un canvi de perspectiva, i començar a 
pensar el sector des del punt de vista de la demanda, 
del client, no? I, llavors, això donaria sentit a tot.

Si em permeten una petita anècdota que sempre ex-
plico, això per mi és com quan es decidia quina era 
l’estructura de l’univers, no? Durant molts anys, es 
pensava que la Terra era el centre de l’univers i els 

matemàtics, mecànics es trencaven les banyes fent en-
granatges per poder reproduir el moviment dels plane-
tes, no?, fins que a algú se li va acudir: «Ostres, potser 
el que hi ha al centre no és la Terra, que és el Sol.» 
A partir d’aquell moment, tot va ser molt senzill. Jo 
crec que al sistema elèctric li passa una mica això en 
aquests moments.

Per tant, l’autoconsum, important per la llibertat indi-
vidual que representa, però també pel seu paper que 
pot tenir en aquest esquema nou de sistema elèctric 
que hauríem de dissenyar entre tots.

Perdonin si no responc gaires preguntes, eh? Intento 
recordar les que m’han semblat més...

Bé, el tema del sector de béns d’equip, ja esta inclòs. 
Quan diem nosaltres «la induïda», «la indirecta», es-
tan inclosos aquí, eh? Per tant, l’estudi ja els té en 
compte.

Sobre la formació del dèficit tarifari, doncs, a nosal-
tres ens agradaria... Jo crec que no hi ha informació 
suficient per saber quins són exactament els costos del 
sistema elèctric. Els costos reconeguts, sí; o sigui, el 
que en un moment donat s’ha pactat, s’ha dit: «Mira, a 
mi generar em costa tant», això sí que es coneix, però 
quant costa realment, això, se sap poc. Aquí, jo crec 
que s’ha anat viciant el sistema des de fa molt temps, 
és molt complex aquest sector, ja saben vostès que hi 
han hagut moratòries nuclears, hi ha hagut un pas d’un 
«marco legal y estable» al sistema liberalitzat actual, 
s’han pagat uns costos de transició a la competència, 
s’han fet una sèrie d’afectacions que eviten a vega-
des..., és molt difícil poder tenir una visió una mica 
clara del que està passant.

El dèficit de tarifa, tècnicament, passa perquè els pe-
atges o els ingressos del sistema no cobreixen les des-
peses, això és obvi. Jo entenc..., i això és prerrogativa 
dels responsables polítics, saber quin és el límit o a 
quin punt, diguéssim, un ciutadà o una empresa no pot 
suportar un cost de l’energia més alt. I això, l’opinió 
meva no té validesa, com més baix, millor, però això 
arriba a un punt que és una qüestió ja de tipus social.

Jo entenc que no s’hagi volgut augmentar el preu de 
l’electricitat indefinidament per anar cobrint els cos-
tos, i això és el que ha generat el dèficit. El que recla-
mem és que nosaltres hem de veure per què aquests 
costos han sigut els que han sigut, per què hi han tec-
nologies que participaran en el mercat amb uns costos 
de vint-i-un euros/megawatt-hora, segons ha recone-
gut el ministre Soria en seu parlamentària, estan co-
brant a cinquanta, per què en això no s’hi fa..., ja s’hi 
ha intentat fer alguna cosa, s’ha posat un impost, però 
per què no més gran... O sigui, jo crec que aquesta re-
flexió entraria dintre del conjunt de les reflexions so-
bre el que és el sistema elèctric.

Evidentment, hi han tecnologies, doncs, que han gua-
nyat molts diners, i, la meva opinió personal, això és 
el que ha fet el dèficit tarifari. Aquí, hi ha molta gent, 
o alguna gent, diguem-ne, doncs, que ha fet molts di-
ners amb això, i amb això no vull dir que alguns des-
ajustos en el sector de les renovables no hagin tingut 
alguna cosa a veure també amb aquesta qüestió.
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Bé, jo, si els sembla..., l’última cosa, biomassa. La bio-
massa..., comprenc l’escepticisme perquè, realment, és 
un sector que s’ha intentat promoure des de fa molts 
anys i costa molt, eh?, això és la realitat. Però, des del 
punt de vista de la nostra associació, no és suficient 
per no continuar pensant que això és una aposta de 
futur.

La biomassa entenem que té molts avantatges, no els 
els diré tots, però, bé, és evidentment autòctona, és 
una tecnologia gestionable de cara a la integració en 
el sistema elèctric; pot jugar un paper que pot ajudar 
a integrar altres renovables que no són gestionables, 
per exemple, doncs, té un rol important en això; ge-
nera ocupació rural en àmbits que s’estan despoblant, 
a vegades; fóra una manera de poder aportar un altre 
cop una activitat econòmica als boscos, que això crec 
que és una cosa que també fóra important. I, per tant, 
té moltíssims avantatges.

Quant a quin model? S’ha comentat que si la biomas-
sa tèrmica, la biomassa elèctrica. La tèrmica, evident-
ment, és perfecta, però l’elèctrica, també; i tot sempre 
en la justa mesura, evidentment.

Penseu que un dels problemes greus que té la biomas-
sa és que no té un mercat organitzat. Així com el gas, 
tu més o menys saps on comprar-lo, hi ha un índex 
de preu. La biomassa és un mercat molt local, molt 
directe, i entenem que, per invertir en les infraestruc-

tures que són necessàries per poder tenir una deman-
da important de biomassa, calen unes inversions que, 
si no hi ha un volum mínim suficient, no es produi-
ran mai. Per tant, som de la idea que determinades in-
versions en biomassa elèctrica foren suficients per ai-
xecar aquest volum mínim, que fóra sobre el qual es 
recolzaria després un desenvolupament més gran de 
biomassa, sobretot en temes tèrmics. Només amb con-
sums de vint tones l’any dispersos és molt difícil orga-
nitzar tot aquest mercat, i per això pensem que l’ús de 
l’elèctric tindria aquesta virtut.

Bé, si els sembla, doncs, ja... Sento no haver respost 
més preguntes, però, en fi...

El president

Moltes gràcies, senyor Margarit. Ho sentim nosal-
tres, la veritat, perquè després de l’estona que ha espe-
rat, amb la rapidesa que hem anat, no? Agrair la seua 
presència, també la de la senyora López, i esperem, 
doncs, que algun dia pugui tornar una altra vegada 
amb més temps per poder gaudir de les seues explica-
cions i la seua informació, eh? Gràcies.

S’aixeca la comissió.

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i set 
minuts.
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Tram. 356-00175/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternati-
va. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.


24. Sol·licitud de compareixença de Sergi Saladié, 
professor associat i investigador del Departament de 
Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti l’es-
tudi «Impacte econòmic de l’energia eòlica a escala 
local a Catalunya». Tram. 356-00176/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
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Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.


25. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Confederació de Comerç de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre 
la repercussió en el comerç de Catalunya de la futura 
llei de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram. 
356-00206/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.


26. Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de Pimec-Comerç davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el 
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de ga-
rantia d’unitat de mercat. Tram. 356-00207/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.


27. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Nacional de Grans Empreses de Dis-
tribució davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè informi sobre la repercussió en el comerç de 
Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’uni-
tat de mercat. Tram. 356-00208/10. Grup Parlamenta-
ri d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de compareixença.


28. Sol·licitud de compareixença d’una representació del 
Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de  
Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre la repercussió en el comerç 
de Catalunya de la futura llei de l’Estat de garantia 
d’unitat de mercat. Tram. 356-00209/10. Grup Parla-
mentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.


29. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Catalana de Supermercats i Distribu-
ïdors davant la Comissió d’Empresa i Ocupació per-
què informi sobre la repercussió en el comerç de Ca-
talunya de la futura llei de l’Estat de garantia d’unitat 
de mercat. Tram. 356-00210/10. Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana de Catalunya. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.


30. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de Comissions Obreres davant la Comissió d’Empresa 
i Ocupació perquè informi sobre la repercussió en el 
comerç de Catalunya de la futura llei de l’Estat de ga-
rantia d’unitat de mercat. Tram. 356-00211/10. Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.


31. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Unió General de Treballadors davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre la re-
percussió en el comerç de Catalunya de la futura llei 
de l’Estat de garantia d’unitat de mercat. Tram. 356-
00212/10. Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana 


de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de com-
pareixença.


32. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de TLN-100% Renovables davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti l’informe «Sobre 
l’estat de les centrals nuclears a Catalunya. Una vi-
sió en perspectiva». Tram. 356-00261/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.


33. Sol·licitud de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació de Dones Emprenedores davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè informi so-
bre l’equiparació de valor entre homes i dones a l’eco-
nomia, l’ocupació i la recuperació econòmica. Tram. 
356-00275/10. Montserrat Capdevila Tatché, del Grup 
Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.


34. Sol·licitud de compareixença de Jorge Fabra Utray, 
membre d’Economistes Enfront de la Crisi, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els 
estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sec-
tor. Tram. 356-00343/10. Alícia Romero Llano, junta-
ment amb dos altres diputats del Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.


35. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de la Fundació Renovables davant la Comissió d’Em-
presa i Ocupació perquè presenti els estudis relatius 
a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram. 356-
00344/10. Alícia Romero Llano, juntament amb dos 
altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. De-
bat i votació de la sol·licitud de compareixença.


36. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
d’Unió Espanyola Fotovoltaica davant la Comissió 
d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis re-
latius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram. 
356-00345/10. Alícia Romero Llano, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.


37. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació Eòlica de Catalunya davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè presenti els estudis 
relatius a l’energia eòlica i l’actualitat del sector. Tram. 
356-00346/10. Alícia Romero Llano, juntament amb 
dos altres diputats del Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.


38. Sol·licitud de compareixença d’una representació 
de l’Associació de Productors d’Energies Renovables 
davant la Comissió d’Empresa i Ocupació perquè pre-
senti els estudis relatius a l’energia eòlica i l’actualitat 
del sector. Tram. 356-00347/10. Alícia Romero Lla-
no, juntament amb dos altres diputats del Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.
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39. Sol·licitud de compareixença de Carles Ruiz, alcal-
de de Viladecans (Baix Llobregat), davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els proce-
diments del projecte «Viladecans The Style Outlets». 
Tram. 356-00349/10. Agnès Russiñol i Amat, del 
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.


40. Sol·licitud de compareixença del director general 
de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupació 
perquè expliqui els procediments del projecte «Vila-
decans The Style Outlets». Tram. 356-00350/10. Ag-
nès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.


41. Sol·licitud de compareixença del director general 
de Comerç davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció perquè informi sobre la repercussió del projecte 
de centre comercial de fabricants de Viladecans (Baix 
Llobregat) en el comerç de la comarca. Tram. 356-
00364/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de compareixença.


42. Sol·licitud de compareixença de Francesc Damià 
Calvet, director de l’Institut Català del Sòl, davant la 
Comissió d’Empresa i Ocupació perquè expliqui els 
procediments del projecte «Viladecans The Style Out-
lets». Tram. 356-00351/10. Agnès Russiñol i Amat, 
del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-
xença.


43. Sol·licitud de compareixença de Jorge Fuentes, 
consultor tecnològic, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el futur de la indús-
tria espacial a Catalunya. Tram. 356-00361/10. Xavi-
er Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.


44. Sol·licitud de compareixença de Rafael Harillo, di-
rector general de Stardust Consulting, davant la Co-
missió d’Empresa i Ocupació perquè informi sobre el 
futur de la indústria espacial a Catalunya. Tram. 356-
00362/10. Xavier Sabaté i Ibarz, juntament amb un al-
tre diputat del Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.


45. Sol·licitud de compareixença d’Armengol Torres 
Sabaté, coordinador a l’Estat espanyol de la Setmana 
Mundial de l’Espai, davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació perquè informi sobre el futur de la indús-
tria espacial a Catalunya. Tram. 356-00363/10. Xavi-
er Sabaté i Ibarz, juntament amb un altre diputat del 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença.


Debat i votació de les compareixences  
en el procediment legislatiu


46. Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum. Tram. 200-00003/10. Govern de la 
Generalitat. Acord de la comissió sobre les comparei-
xences (text presentat: BOPC 59, 28)


46.1 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum. Tram. 352-00236/10. Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


46.2 Proposta de compareixença d’Adrià Alemany, 
portaveu de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00238/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.3 Proposta de compareixença d’Ada Colau, mem-
bre de l’Observatori de Drets Econòmics, Socials i 
Culturals i de la Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00239/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.4 Proposta de compareixença de José María Fer-
nández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil número 3 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de modi-
ficació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del 
Registre de serveis públics de consum pel Directori  
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de serveis públics de consum. Tram. 352-00241/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.5 Proposta de compareixença de José María Fer-
nández Seijo, magistrat del Jutjat Mercantil núme-
ro 3 de Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00278/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


46.6 Proposta de compareixença de Guillem Solé, jut-
ge del Jutjat de Primera Instància número 2 de Saba-
dell, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00247/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.7 Proposta de compareixença de Pablo Izquierdo 
Blanco, magistrat del Jutjat de Primera Instància nú-
mero 1 de Mataró, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00279/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


46.8 Proposta de compareixença d’una representació 
del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millo-
ra de la protecció de les persones consumidores en  
les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de ser-
veis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00245/10. Grup Par-
lamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Debat i votació de la propos-
ta de compareixença.


46.9 Proposta de compareixença de Jesús Sánchez, 
advocat i diputat de la Comissió Normativa del Col-
legi d’Advocats de Barcelona, amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores en les relacions de 


consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 
352-00264/10. Grup Parlamentari Socialista. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


46.10 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Consell dels Col·legis d’Advocats de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00276/10. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.11 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Col·legi de Notaris de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00261/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.12 Proposta de compareixença d’una representació 
del Deganat de Registradors de la Propietat, Mercan-
tils i Béns Mobles de Catalunya amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipoteca-
ris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00277/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


46.13 Proposta de compareixença del síndic de greu-
ges amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00243/10. Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.14 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Sindicatura de Greuges de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
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tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum. Tram. 352-00260/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


46.15 Proposta de compareixença de Francesc Ven-
drell Bayona, director de Consum i Territori del Sín-
dic de Greuges, amb relació al Projecte de llei de mo-
dificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de 
Catalunya, per a la millora de la protecció de les per-
sones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00273/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


46.16 Proposta de compareixença d’una representa-
ció del Fòrum de Síndics, Síndiques, Defensors i De-
fensores Locals de Catalunya amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de 
consum de Catalunya, per a la millora de la protec-
ció de les persones consumidores en les relacions de 
consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 
352-00244/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


46.17 Proposta de compareixença de la síndica de 
greuges de Barcelona amb relació al Projecte de llei de  
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00248/10. 
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds -  
Esquerra Unida i Alternativa. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.18 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’OCUC amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum. Tram. 352-00242/10. Grup 
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Es-
querra Unida i Alternativa. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


46.19 Proposta de compareixença d’Àngel Tarrés, de 
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalu-
nya, amb relació al Projecte de llei de modificació de 
la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-


dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00267/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.20 Proposta de compareixença d’una represen-
tació de Facua - Associació de Consumidors en 
Acció de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 
352-00256/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


46.21 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Catalana de Consumidors amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum. Tram. 352-00257/10. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta de compareixença.


46.22 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Intercomarcal de Consumidors i 
Usuaris de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 
352-00258/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


46.23 Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Unió de Consumidors de Catalunya amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumido-
res en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits 
i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre de 
serveis públics de consum pel Directori de serveis pú-
blics de consum. Tram. 352-00266/10. Grup Parla-
mentari Socialista. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.24 Proposta de compareixença d’una representació 
del Consell de Persones Consumidores de Catalunya 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
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dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00254/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


46.25 Proposta de compareixença de Luis Pineda, 
president d’Ausbanc Consumo, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en les re-
lacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs  
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis  
públics de consum pel Directori de serveis públics  
de consum. Tram. 352-00252/10. Grup Parlamentari de  
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


46.26 Proposta de compareixença de Montse An-
drés, delegada d’Ausbanc Consumo a Barcelona, amb 
relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per a la 
millora de la protecció de les persones consumidores 
en les relacions de consum en l’àmbit de crèdits i prés-
tecs hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics  
de consum. Tram. 352-00253/10. Grup Parlamentari de  
Ciutadans. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


46.27 Proposta de compareixença d’una representació 
d’Ausbanc Catalunya amb relació al Projecte de llei  
de modificació de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, per a la millora de la protecció de 
les persones consumidores en les relacions de con-
sum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la 
substitució del Registre de serveis públics de consum 
pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 
352-00259/10. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


46.28 Proposta de compareixença de Santos González 
Sánchez, president de l’Associació Hipotecària Espa-
nyola, amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, 
per a la millora de la protecció de les persones consu-
midores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00249/10. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


46.29 Proposta de compareixença de Jofre Farrés, 
secretari general d’AICEC-ADICAE, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-


caris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00246/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


46.30 Proposta de compareixença de Manuel Pardos 
Vicente, president de l’Associació d’Usuaris de Bancs, 
Caixes i Assegurances (Adicae), amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris 
i la substitució del Registre de serveis públics de con-
sum pel Directori de serveis públics de consum. Tram. 
352-00250/10. Grup Parlamentari de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta de compareixença.


46.31 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i As-
segurances de Catalunya (Aicec-Adicae) amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora de 
la protecció de les persones consumidores en les re-
lacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hi-
potecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum. Tram. 352-00251/10. Grup Parlamentari  
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


46.32 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i As-
segurances de Catalunya amb relació al Projecte de  
llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi  
de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipoteca-
ris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00255/10. Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta 
de compareixença.


46.33 Proposta de compareixença d’una representació 
de l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegu-
rances de Catalunya, en nom del Consell de Persones 
Consumidores de Catalunya, amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Codi 
de consum de Catalunya, per a la millora de la pro-
tecció de les persones consumidores en les relacions 
de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipoteca-
ris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00275/10. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Debat i votació de la proposta de com-
pareixença.


46.34 Proposta de compareixença d’Alfons Conesa 
Vadiella, director de l’Agència Catalana de Consum, 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
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Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00270/10. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.35 Proposta de compareixença de Domènec Mar-
tinez Garcia, director de l’Àrea de Serveis a les Per-
sones, Cohesió i Benestar Social de l’Ajuntament de 
Terrassa (Vallès Occidental), amb relació al Projec-
te de llei de modificació de la Llei 22/2010, del Co-
di de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les re-
lacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis 
públics de consum pel Directori de serveis públics 
de consum. Tram. 352-00237/10. Grup Parlamenta-
ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.36 Proposta de compareixença de Martí Batllo-
ri, jurista del grup promotor de la iniciativa legisla-
tiva popular de la dació en pagament, amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00240/10. Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa. 
Debat i votació de la proposta de compareixença.


46.37 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de la Confederació Espanyola de Caixes d’Estal-
vi amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00262/10. Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i vota-
ció de la proposta de compareixença.


46.38 Proposta de compareixença d’una representa-
ció de l’Associació Espanyola de Banca amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, del 
Codi de consum de Catalunya, per a la millora de la 
protecció de les persones consumidores en les relaci-
ons de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs hipote-
caris i la substitució del Registre de serveis públics de 
consum pel Directori de serveis públics de consum. 
Tram. 352-00263/10. Grup Parlamentari del Partit Po-
pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta de 
compareixença.


46.39 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Comissió d’Habitatge de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00265/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.40 Proposta de compareixença de Xavier Sanz, de 
la Unió Sindical Obrera de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 22/2010, 
del Codi de consum de Catalunya, per a la millora 
de la protecció de les persones consumidores en les 
relacions de consum en l’àmbit de crèdits i préstecs 
hipotecaris i la substitució del Registre de serveis pú-
blics de consum pel Directori de serveis públics de 
consum. Tram. 352-00268/10. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació de la proposta de compa-
reixença.


46.41 Proposta de compareixença de Carme Trilla, de 
Càritas Barcelona, amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00269/10. 
Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.42 Proposta de compareixença d’una representació 
de la Direcció General de Política Financera, Asse-
gurances i Tresor amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del Codi de consum 
de Catalunya, per a la millora de la protecció de les 
persones consumidores en les relacions de consum en 
l’àmbit de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució 
del Registre de serveis públics de consum pel Directo-
ri de serveis públics de consum. Tram. 352-00271/10. 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i 
votació de la proposta de compareixença.


46.43 Proposta de compareixença d’una represen-
tació de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 22/2010, del Codi de consum de Catalunya, per 
a la millora de la protecció de les persones consumi-
dores en les relacions de consum en l’àmbit de crè-
dits i préstecs hipotecaris i la substitució del Registre 
de serveis públics de consum pel Directori de serveis 
públics de consum. Tram. 352-00272/10. Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió. Debat i votació de la 
proposta de compareixença.


46.44 Proposta de compareixença de Carles Enric 
Florensa, director de l’Observatori de Dret Privat de 
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Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modifi-
cació de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Cata-
lunya, per a la millora de la protecció de les persones 
consumidores en les relacions de consum en l’àmbit 
de crèdits i préstecs hipotecaris i la substitució del Re-
gistre de serveis públics de consum pel Directori de 
serveis públics de consum. Tram. 352-00274/10. Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i votació 
de la proposta de compareixença.


Compareixença


47. Compareixença de Jaume Margarit i Rosat, direc-
tor general de l’Associació de Productors d’Energies 
Renovables, davant la Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció per a presentar l’estudi de l’impacte macroeconò-
mic de les energies renovables corresponent al 2011. 
Tram. 357-00035/10. Comissió d’Empresa i Ocupa-
ció. Compareixença.
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PUNT 1 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre l’aturada de la 
tramitació del projecte d’un centre de tele-
comunicacions al cim de Sant Mateu, a Pre-
mià de Dalt
Tram. 250-00451/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 


Republicana de Catalunya


Reg. 15900 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 21.05.2013


A la Mesa del Parlament


Pere Aragonès i Garcia, portaveu adjunt, Marta Ro-
vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari d’Es-
querra Republicana de Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.


Exposició de motius


Actualment es troba en fase d’avantprojecte i estudi 
d’impacte ambiental i paisatgístic la instal·lació d’un 
Centre de Telecomunicacions a Sant Mateu. Aquest 
projecte ve de lluny, des de l’any 1999, i és va aturar 
al 2003, amb un pronunciament desfavorable dels es-
taments europeus i una sentencia judicial, que obliga-
va a derruir l’edificació realitzada. Avui ens trobem 
que no s’ha complert l’enderroc i tornen a presentar 
un nou projecte.


Són ben sabuts els efectes negatius de la xarxa d’alta 
tensió i de les instal·lacions de telecomunicacions so-
bre el territori (segmentació d’ecosistemes, perjudici 
del paisatge, perill d’incendis, radiacions...) com a po-
sa de manifest la forta oposició popular que s’ha des-
fermat durant aquests darrers anys al nostre país.


Des de diversos grups ecologistes, en concret des de 
CODESEMA, més la societat civil, i Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Premià de Dalt es va manifestar 
diverses vegades el rebuig a la ubicació d’unes instal-
lacions de telecomunicacions al turó d’en Lledó a l’en-
torn de l’ermita de Sant Mateu.


Es considera també que la instal·lació de noves infra-
estructures (tant de telecomunicacions com de xarxa 


elèctrica d’alta tensió) a Sant Mateu - Cellecs - Mont-
negre és completament contradictòria amb l’esperit de 
preservació i sostenibilitat que engloba el concepte de 
parc natural.


Aquestes instal·lacions afecten i poden afectar enca-
ra més el paratge de Sant Mateu a nivell paisatgístic, 
han suposat un impacte irreversible sobre part d’un 
alzinar, comporten la implantació d’edificacions dis-
cordants estèticament amb l’arquitectura tradicional 
del parc i impliquen la creació de vials i esplanades 
a la zona d’obres que malmeten l’entorn amb erosió, 
pèrdua de massa forestal i freqüentació de maquinà-
ria pesada. Aquest projecte de centre de comunicaci-
ons està format per una caseta i una antena de més de 
40 m. Això provocarà un impacte visual a les nostres 
contrades, és una agressió al paisatge característic de 
la Serralada Litoral de la masia de Can Riera de Sant 
Mateu i l’ermita mil·lenària de Sant Mateu.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a aturar la tramitació del projecte d’un Cen-
tre de Telecomunicacions a Sant Mateu (Maresme) a 
fi de preservar l’entorn natural i paisatgístic de l’ermi-
ta de Sant Mateu.


Palau del Parlament, 13 de maig de 2013


Pere Aragonès i Garcia Marta Rovira i Vergés
Portaveu adjunt del GP d’ERC Portaveu del GP d’ERC


Esmenes presentades
Reg. 26015 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 04.07.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 26015)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a complir amb l’avantprojecte i l’estudi d’im-
pacte ambiental i paisatgístic de la tramitació del pro-
jecte d’un centre de Telecomunicacions a Sant Mateu 
(Maresme) a fi de preservar l’entorn natural i paisat-
gístic de l’ermita de Sant Mateu.»
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PUNT 2 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la promoció de 
la marca turística Costa Daurada
Tram. 250-00502/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 17680 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 28.05.2013


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Ale-
gret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.


Exposició de motius


La Costa Daurada, gaudeix d’un gran prestigi naci-
onal i internacional com a zona de turisme bàsica-
ment de sol i platja, un gran referent per les platges 
i el clima de la zona, reforçada en els últims anys per 
la instal·lació del parc temàtic Port Aventura. Recent-
ment s’ha anunciat la construcció al costat del parc 
temàtic, d’un gran complex d’oci que augmentarà en-
cara més si cap el coneixement internacional i nacio-
nal de la zona.


Cal dir que el turisme de sol i platja que és l’origen de 
la majoria de visitants inicialment, però al arribar es 
troben amb una gran oferta cultural, comercial, i his-
tòrica, com el patrimoni Romà de Tarragona, la Ruta 
del Cister, el Delta de l’Ebre, el comerç de Reus i el 
seu històric Modernisme amb el Centre Gaudí, la ruta 
de les Catedrals del Vi, el turisme gastronòmic de l’in-
terior o la via verda de la Terra Alta, fan aquesta zona 
molt atractiva i potent per al visitant.


És per això que es fa necessària una promoció potent 
perquè totes aquestes peculiaritats no es dilueixin en 


projectes externs de la marca Costa Daurada, com a 
element diferenciat, donada la diversitat de l’oferta i la 
qualitat de la mateixa per si sola.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a invertir en la promoció nacional i internaci-
onal de la marca turística Costa Daurada.


Palau del Parlament, 15 de maig de 2013


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna Vi-
vas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, diputats, 
del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 27169; 28120 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 25.07.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27169)


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)


«[...] Costa Daurada amb col·laboració amb els agents 
públics i privats que estan fent aquesta tasca de pro-
moció de la Costa Daurada».


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 28120)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a mantenir la inversió en la promoció nacio-
nal i internacional de les marques turístiques terri-
torials d’acord amb el pla de màrqueting turístic de 
Catalunya.»
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la inclusió de la 
denominació Costa Daurada en el projecte 
d’oci Barcelona World
Tram. 250-00507/10


Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya


Reg. 17685 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 28.05.2013


A la Mesa del Parlament


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna 
Vivas, diputat, Jordi Roca Mas, diputat, Alícia Ale-
gret i Martí, diputada del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.


Exposició de motius


El macropojecte d’oci que està previst construir al 
costat de Port Aventura és de gran importància per 
a la Província de Tarragona sobretot pels sectors tu-
rístic i hoteler, ja que, segons informacions de Vere-
monte, empresa promotora del complex, pot generar 
milers de llocs de treball directes i milers més d’in-
directes, així com representant un atractiu més per la 
marca turística Costa Daurada ja prou coneguda per 
Port Aventura, el Patrimoni de la Tarraco Romana, el 
comerç de Reus o el turisme verd de les Terres del 
Ebre i l’enotursime del Priorat o la ruta del Cister amb 
els Monestirs de Poblet, Santes Creus o Vallbona de 
les Monges.


L’atractiu turístic de la marca Costa Daurada davant 
mercats emergents com el de Rússia fa que aquesta 
sigui una marca de garantia per la promoció de les 
activitats turístiques, com l’oci, la cultura o la natura, 
és per això que cal potenciar-la i no amargar-la davant 
de denominacions llunyanes del territori o en tot cas 
compartir-ho ja que la suma de denominacions po-
tents com la marca Barcelona i la marca Costa Daura-
da nomes farà que enfortir l’oferta.


El nom que es vol donar al projecte d’oci, Barcelona 
World, suposa una pèrdua de pes comercial de la mar-
ca Costa Daurada, que és una marca prou coneguda 
arreu.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a negociar amb Veremonte, empresa promo-
tora del projecte d’oci Barcelona World, per a incloure 
la denominació Costa Daurada al projecte d’oci que 
es pretén construir al costat de Port Aventura, com a 
marca que pot potenciar i enfortir el projecte i en es-
pecial el territori.


Palau del Parlament, 16 de maig de 2013


Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Rafael Luna  
Vivas, Jordi Roca Mas, Alícia Alegret i Martí, dipu-
tats, del GP del PPC


Esmenes presentades
Reg. 27171 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 25.07.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 27171)


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)


Dels punts 2, 3, 4 i 5: 


«2. Vetllar perquè aquest projecte sigui compatible 
amb el model de turisme familiar que s’ha impulsat i 
defensat des de les diferents institucions i sectors eco-
nòmics de la Costa Daurada.


3. Vetllar perquè el projecte compti amb les millors 
tecnologies pròpies d’una ciutat intel·ligent tal com es 
va anunciar en el moment inicial.


4. Que el projecte es nodreixi de l’energia que es pugui 
produir a l’indret tal com la geotèrmica, la solar o la 
biomassa, és a dir, que es prescindeixi de l’ús de com-
bustibles fòssils.


5. Que en matèria d’aigua i residus s’adoptin totes les 
mesures de reciclatge i minimització».
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PUNT 4 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la creació d’una  
xarxa de calls
Tram. 250-00525/10


Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió


Reg. 18397 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 04.06.2013


A la Mesa del Parlament


Jordi Turull i Negre, portaveu, Maria Glòria Renom i 
Vallbona, diputada, Albert Batet i Canadell, diputat, 
Lluís Guinó i Subirós, diputat, Carles Pellicer i Pu-
nyed, diputat, Carles Puigdemont i Casamajó, diputat, 
Pere Regull i Riba, diputat, Meritxell Roigé i Pedro-
la, diputada, Maria Dolors Rovirola i Coromí, dipu-
tada del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Empresa i Ocupació.


Exposició de motius


El judaisme català va ser present en els territoris de 
llengua catalana compresos més enllà del marc geo-
gràfic de la península ibèrica per un període de més de 
600 anys. Durant aquest període va desenvolupar una 
pròspera cultura pròpia amb una extensa producció li-
terària, religiosa, filosòfica i científica.


El judaisme que es va desenvolupar a casa nostra és 
d’una originalitat tan destacada que alguns estudio-
sos el qualifiquen d’únic, perquè hi varen confluir en 
el mateix temps i espai tres grans corrents del pensa-
ment jueu: la poesia i filosofia del judaisme andalu-
sí; la càbala i els temes trobadorescos vinguts de la 
Provença i el corrent tossafista procedent del centre 
d’Europa, de tal manera que nasqué una nova concep-
ció del judaisme i que va proporcionar figures cabdals 
com Abraham ben Adret, Moixé ben Nakhman o Ha-
dai Cresques.


La vida d’aquest jueus catalans es va desenvolupar a 
l’interior de les nostres ciutats i viles sota una orga-
nització política, administrativa i econòmica amb uns 
trets característics propis en un espai que rep el nom 
de «call» mot que ve del llatí «callum» (pas estret en-
tre dues parets), ben diferent del terme «juderia», que 
és on vivien els jueus del Serafad. Així dons el mateix 
terme «call» (que no s’utilitza enlloc més del mon) ja 
recull la singularitat del judaisme que es va desenvo-
lupar en les nostres terres.


La situació legal dels jueus, havia estat tractada ja en 
èpoques antigues en diversos codis legals que regu-
laven la vida de tots els estaments de la societat. Els 
furs i les cartes de poblament medievals esmenten tot 
sovint els drets i els deures dels jueus, que els garanti-
en la llibertat de culte i el desenvolupament de la vida 
comunitària segons les seves pròpies lleis religioses. 
A l’edat mitjana les aljames catalanes(comunitats jue-
ves que acollien diverses poblacions estructurades en 
òrgans de govern local) gaudien d’un estatut d’autono-
mia. Administraven justícia segons el dret hebraic, fo-
namentat en la Bíblia i el Talmud; tenien el seu propi 
sistema educatiu, que implicava l’estudi de la llengua 
i de la cultura hebrees, i gaudien d’institucions per re-
gular les activitats de la comunitat en tots els ordres 
de la vida quotidiana, sempre però sota l’autoritat so-
birana del rei.


Per aquest motiu, en parlar dels barris jueus cata-
lans d’època medieval només es pot fer amb el terme 
«call», ja que donar-los el nom de «juderies» seria al-
terar la realitat.


L’actual existència de nombrosos calls dispersos per 
tot el territori, fa necessari un programa per crear una 
xarxa de calls jueus amb unes característiques concre-
tes que permeti l’elaboració d’una història del judais-
me català ben documentada i de gran abast. En aquest 
sentit creiem que són fonamentals tan les grans ciu-
tats –Barcelona, Girona, Tortosa, Besalú, etc.–, com 
els pobles petits –Vilajuïga, Matajudaica, Falset, etc.–, 
perquè només reunint, valorant i analitzant els diver-
sos materials d’arreu, es podrà assolir una visió global 
i contrastada del llegat jueu català i, a partir d’aquí, 
escriure’n la història.


Fins ara no s’ha dut a terme cap estudi aprofundit de 
tots els calls, i ni tan sols se n’ha arribat a fer cap in-
ventari exhaustiu que inclogui totes les poblacions 
que tenen algun vestigi jueu. L’organització d’una xar-
xa seria el punt de partença per realitzar estudis que 
permetrien una visió global del judaisme català.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió presenta la següent:


Proposta de resolució per la creació  
d’una xarxa de calls a Catalunya


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a emprendre les accions necessàries per tal 
de dur a terme els següents punts:


1. La creació d’una xarxa de calls arreu de Catalunya. 
Que sigui oberta a totes les poblacions on hi va haver 
presencia jueva i que vulguin participar en l’estudi i 
divulgació del seu passat jueu. Una xarxa que perme-
ti l’elaboració d’una història del nostre judaisme ben 
documentada i de gran abast tenint en compte tant les 
grans ciutats com les petites poblacions.
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2. Crear una base de dades a partir de l’estudi coor-
dinat dels arxius d’arreu del territori per mitjà de la 
implicació dels seus arxivers i de les institucions que 
els emparen, publicar-ne els resultats i agrupar els tre-
balls fruit de la recerca, que permetin seguir les petja-
des dels jueus catalans i generar relacions que fins ara 
no s’han establert de forma sistemàtica.


3. La creació de les rutes culturals de la xarxa de calls. 
Unes rutes culturals, que s’hauran de basar, fidels a 
la historia, en les recerques precedents, i que hauran 
d’optar per un model cultural que valori i potenciï en-
cara més el nostre llegat. La cura en el plantejament 
d’aquestes rutes, fornirà una documentació de gran in-
terès, que ajudarà a conèixer millor aquesta part de la 
història de Catalunya.


4. Mitjançant les noves tecnologies, recrear els antics 
calls i accedir a la documentació dels arxius digital-
ment per tal de fer arribar una informació sempre ac-
tualitzada, acurada i atractiva a un turisme de nivell.


5. Considerar la possibilitat d’impartir aquesta temàti-
ca a les escoles i als instituts mitjançant la introducció 
del judaisme català en els programes d’història de Ca-
talunya, i que aquest coneixement afavoreixi l’obertu-
ra i l’establiment de llaços culturals i també empresa-
rials entre d’altres.


Palau del Parlament, 23 de maig de 2013


Jordi Turull i Negre, portaveu; Maria Glòria Renom i 
Vallbona, Albert Batet i Canadell, Lluís Guinó i Subi-
rós, Carles Puigdemont i Casamajó, Pere Regull i Ri-
ba, Meritxell Roigé i Pedrola, Maria Dolors Rovirola 
i Coromí, Carles Pellicer i Punyed, diputats del GP 
de CiU


Esmenes presentades
Reg. 28143 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 25.07.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari d’Esquer-
ra Republicana de Catalunya (reg. 28143)


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (1)


Al punt 3


«3. La creació de les rutes culturals de la xarxa de 
calls. Unes rutes culturals, que s’hauran de basar, fi-
dels a la historia, en les recerques precedents, entre 
elles l’estudi realitzat pel govern de la Generalitat 
«Catalunya Jueva, Viatge per terres d’Edom» i que 
hauran d’optar per un model cultural que valori i po-
tenciï encara més el nostre llegat. La cura en el plan-
tejament d’aquestes rutes, fornirà una documentació 
de gran interès, que ajudarà a conèixer millor aquesta 
part de la història de Catalunya»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (2)


Del punt 5


«5. Considerar la possibilitat d’impartir aquesta temà-
tica a les escoles i als instituts mitjançant la introduc-
ció del judaisme català en els programes d’història de 
Catalunya, i fer memòria històrica de la persecució 
que els jueus varen patir a Catalunya i de les nefastes 
conseqüències que la persecució de minories varen te-
nir a Catalunya i al món.»


3 Esmena núm. 3
D’addició
GP d’Esquerra Republicana de Catalunya (3)


Addició d’un nou punt


«6. Fomentar que el coneixement i el reconeixement 
de la presència jueva a Catalunya afavoreixi l’ober-
tura i l’establiment de llaços culturals, socials i també 
empresarials entre d’altres.»
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la denegació 
dels permisos d’investigació Calaf C per a 
l’extracció de carbó i d’urani
Tram. 250-00578/10


Presentació
Grup Parlamentari Socialista, Grup 


Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds 


- Esquerra Unida i Alternativa, Grup Mixt


Reg. 20359 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.06.2013


A la Mesa del Parlament


Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parla-
mentari Socialista, Xavier Sabaté i Ibarz, diputat del 
Grup Parlamentari Socialista, Dolors Camats i Luis, 
portaveu del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, Laura 
Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa, Sara Vilà Galan, diputada del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra 
Unida i Alternativa, David Fernàndez i Ramos, por-
taveu del Grup Mixt, Quim Arrufat Ibáñez, portaveu 
adjunt del Grup Mixt, d’acord amb el que estableixen 
els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, 
presenten la proposta de resolució següent per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i 
Ocupació.


Exposició de motius


El 25 de juliol de 2011, l’empresa Minera de Río 
Alagón, S.L (amb Berkeley Resources Ltd. com a em-
presa matriu) va sol·licitar davant la Direcció General 
d’Energia, Mines i Seguretat Industrial de la Genera-
litat de Catalunya, un permís d’investigació denomi-
nat «Calaf C», per Carbó, Secció D, al que li va cor-
respondre l’expedient 10303.


El mateix dia també es va sol·licitar un permís d’inves-
tigació denominat «Calaf C», per a urani, Secció D, 
al que li va correspondre l’expedient 10304. La super-
fície sol·licitada pels dos permisos és la mateixa per-
què ambdós substàncies poden ser explotades al ma-
teix temps i espai ja que l’Urani també està contingut 
en les capes de lignit, segons l’empresa interessada en 
l’explotació.


Aquest projecte afecta 7.170 hectàrees (239 quadrí-
cules mineres) dels municipis de Calaf, Sant Martí  
de Sesgueioles, Castellfollit de Riubregós, Calonge de  
Segarra, Els Prats de Rei, Sant Pere Sallavinera, Ve-


ciana i Pujalt, tots ells compresos a la comarca de 
l’Anoia i també afecta el municipi de la Molsosa a la 
comarca del Solsonès. Els principals rius afectats per 
aquest projecte són el Sió i el Llobregós, afluents del 
Segre, i l’Anoia i el Rajadell, afluents del Llobregat i 
del Cardener, respectivament.


L’urani de Calaf, va ser descobert per la Junta d’Ener-
gia Nuclear ja als anys 1964 i 1975 dins un programa 
nacional d’investigació de minerals d’urani en roques 
sedimentàries d’origen continental, per tant, ja exis-
tia i existeix una seguretat per part de l’empresa de 
que en aquesta zona de Catalunya hi ha un sediment 
de carbó i d’urani. L’Alta Anoia, històricament deno-
minada Alta Segarra, amb centre a Calaf, on al llarg 
dels segles xix i xx foren explotats els seus carbons de 
tipus lignit de mala qualitat, fou declarada zona de re-
serva especial per la Junta de Energia Nuclear, essent 
denominada «Zona 46».


Als anys 70 del segle passat va iniciar-se el tancament 
de les mines, acabant en la darrera fase amb l’obertura 
d’una gran mina a cel obert, que va aixecar les protes-
tes de la població, pagesos i veïns, per la enorme inci-
dència dels treballs en la vida i el desenvolupament de 
la zona. En aquell moment, es va plantejar l’explotació 
també de l’urani, fent-se uns primers treballs de pros-
pecció que van resultar no només infructuosos, sinó 
també generadors d’un unànime moviment de rebuig 
per part de la població. De tot allò, només van quedar 
com a testimonis grans extensions mineres abandona-
des, enormement degradades i que mai van complir la 
normativa de restauració mediambiental.


Avui es torna a plantejar recuperar aquell projecte 
abandonat, polèmic i que, ben segur, tornarà a gene-
rar el rebuig de la població, a la qual només pot portar 
nous perjudicis: L’extracció d’urani al subsòl suposa 
introduir a la biosfera productes radioactius que ro-
manen retinguts a la capa terrestre de forma segura, 
contribuint a l’enverinament radioactiu dels minerals 
naturals. Així per exemple, al 2005 es van necessitar 
41.595 tones de mineral d’urani al món, que van exigir 
remoure entre 6 i 7 milions de tones de mineral d’ura-
ni que posteriorment han de transportar-se a les fà-
briques de minerals concentrats (segons els informes 
de World Uranium Mining). En aquestes fàbriques 
s’obtenen unes 1.000 tones d’òxid d’urani, generant en 
aquest procés més d’un milió de tones de residu sòlids 
i líquids, que contenen el 85% de la radioactivitat ori-
ginal del mineral. Aquests materials romanen al vol-
tant de les fàbriques emulsionant radó-222 a l’aire i li-
xiviant productes radioactius a les aigües superficials i 
subterrànies durant segles.


L’urani és la matèria prima que alimenta les centrals 
nuclears, les quals són una fàbrica de plutoni-239, un 
element extremadament tòxic (química i radioactiu) 
inexistent a la biosfera i per tant incompatible amb 
la mateixa. També es fabrica urani-238 o empobrit.  
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Només cal recordar els fatídics accidents de Cher-
nobyl, Three Miles Island a Pensilvània i Fukushima 
entre molts altres de no tanta magnitud però no per 
això menys greus.


Malauradament, es continuen permetent investigaci-
ons i/o donant permisos d’extracció ja sigui per pros-
peccions d’urani o d’hidrocarburs no convencionals, 
que necessàriament han d’emprar l’agressiva tècni-
ca del fracking, quan en realitat tenim tot un ventall 
d’energies netes i renovables per descobrir i imple-
mentar de forma distribuïda. No hi ha necessitat ni tan 
sols de donar permisos d’investigació si la Generalitat 
té clar a hores d’ara, com ho té bona part de la ciuta-
dania i molts experts/es a nivell internacional i nacio-
nals, que aquestes prospeccions i extraccions són no-
cives per a la salut de la fauna i la flora, els aqüífers 
i les persones que viuen a les comarques afectades. 
No hi ha cap necessitat per tant, de donar permisos de 
prospecció si no apostem per les nuclears i sí per les 
energies renovables distribuïdes: solar, hidràulica, eò-
lica i biomassa. No hi ha cap necessitat, i avui encara 
és menys oportú que mai, d’obrir la porta a una inves-
tigació que, a fi de comptes, deixa en mans del Govern 
espanyol el domini de les autoritzacions i regulació de 
la posterior explotació, amb la sensibilitat per la po-
blació i el medi natural que ja coneixem i limitant un 
cop més el dret a decidir sobre el futur del territori 
que expressa la majoria del poble català.


A tot això, cal tenir en compte que els municipis afec-
tats han fet importants esforços pel que fa al turisme 
de proximitat i la valorització del seu paisatge, tam-
bé s’han donat importants inversions del Consorci de 
l’Alta Anoia en aquest sentit (la major part públiques) 
que han possibilitat la proliferació de cases rurals d’al-
ta qualitat així com projectes d’emprenedoria turística 
importants com la «Vall del Llobregós» i «Territori de 
Masies». Les prospeccions de carbó i urani posarien 
en seriós perill aquesta activitat econòmica ja existent 
i que alhora resulta més sostenible.


Per aquests motius, presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 


1. Denegar els permisos d’Investigació denominats 
Calaf C per a Carbó i per a Urani amb número d’expe-
dient 10303 i 10304 respectivament.


2. Donar compliment a l’acord del parlament adop-
tat per unanimitat de redactar un Pla de revitalització 
econòmica de les comarques catalanes que tenen cen-
trals nuclears a fi de preveure la seva substitució.


3. Exigir al Govern de l’Estat la revocació del Decret 
que anul·la les primes a les energies renovables per tal 
que a Catalunya es puguin aprofitar els recursos pro-
pis renovables com el sol, el vent i la biomassa per 
contribuir als objectius de la Unió Europea de comp-
tar amb el 20% d’energia renovable l’any 2020.


Palau del Parlament, 6 de juny de 2013


Maurici Lucena i Betriu, portaveu, i Xavier Sabaté 
i Ibarz, diputat, del GP SOC; Dolors Camats i Luis, 
portaveu, Laura Massana Mas i Sara Vilà Galan, 
diputades, del GP ICV-EUiA; David Fernàndez i Ra-
mos, portaveu, i Quim Arrufat Ibáñez, portaveu ad-
junt, del Grup Mixt


Esmenes presentades
Reg. 31013 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 25.07.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió (reg. 31013)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP de Convergència i Unió (1)


Del punt 2


«2. Donar compliment a l’acord del Parlament adop-
tat per unanimitat de redactar un Pla de revitalitza-
ció econòmica de les comarques catalanes que tenen 
centrals nuclears per a anticipar-se al seu futur tan-
cament.»
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PUNT 6 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre l’aprovació 
del règim de transició que estableix la dis-
posició transitòria de l’Ordre de l’Estat 
EHA/2899/2011, de transparència i protec-
ció del client de serveis bancaris
Tram. 250-00580/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 20426 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 18.06.2013


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Josep Vendrell Gar-
deñes, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 
del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost.


Exposició de motius


Segons «Orden EHA/2899/2011 de Transparencia y 
Protección del cliente de servicios bancarios», el 29 
de abril de 2012, diversos tipus d’interès de referència 
van deixar de ser oficials. El Banc d’Espanya confir-
ma que el tipus mitjà dels préstecs hipotecaris a més 
de tres anys, per adquisició d’habitatge lliure, conce-
dits per les caixes d’estalvi (IRPH-Caixes); el Tipus 
mitjà dels préstecs hipotecaris a més de tres anys, 
per adquisició d’habitatge lliure, concedit pels bancs 
(IRPH-Bancs) i el Tipus actiu de referència de les cai-
xes d’estalvi (Tipus CECA) ja no es poden aplicar a 
nous crèdits, sense fer referència a l’IPH-Entitats. En 
aquesta data hauria d’entrar en vigor la normativa 
aprovada pel Consell de Ministres el 28 d’octubre de 
2011 segons la disposició cinquena d’entrada en vigor 
de l’ordre.


Tot i que van deixar de ser oficials, davant la inexis-
tència d’un índex que els substitueixi, el banc d’Espa-
nya l’ha seguit publicant. Conseqüentment, les entitats 
financeres han seguit aplicant-los en els préstecs als 
contractes dels quals estava previst.


La substitució dels índexs en els préstecs afectats per 
l’Ordre EHA/2899/2011 depèn d’un Règim de Transi-
ció, que ha d’elaborar i aprovar el Govern, que encara 
no s’ha fet. El Govern s’aprofita d’una redacció con-
fosa i qüestionable de la disposició transitòria única 
de la citada norma, per vulnerar el sentit en el que fou 
dictada, que no era altra que marcar el termini d’un 


any per tal que ja no existissin aquests índexs que mai 
haurien d’haver existit. La manca d’acció del Govern 
fa que s’allargui aquesta injustícia i suposi que els 
ciutadans no es vegin beneficiats pel descens de la Eu-
ríbor i, evidentment, beneficia a la banca.


Entenem que la desaparició d’aquest índex ha de rea-
litzar-se de manera que representi pels afectats un es-
talvi important en les quotes. Com exemple, l’IRPH 
de bancs va finalitzar el mes de març al 3,219%; el 
de les caixes, a 3,796%, mentre que els de la CECA 
va tancar a 5,75%. El nou índex dependrà de la dis-
crecionalitat del Govern. Vist la seva forma d’actuar 
fins ara, no existeix garantia que l’índex que s’esta-
bleixi sigui alternatiu, just i beneficiós per a les per-
sones afectades. En aquest sentit, s’hauria de tenir en 
compte que algunes entitats haurien establert en els 
seus contractes una alternativa a l’IRPH que consistia 
l’Euríbor+1, com a índex que pot satisfer a les dues 
parts, entitat i client.


Davant la manca d’un règim de transició, el Banc 
d’Espanya va estipular el passat 30 d’abril que con-
tinuarà actualitzant-los, segons una nota informativa 
sobre la publicació de determinats tipus d’interès de 
referència dels préstecs hipotecaris a tipus variable. 
La nota es reveladora en diversos aspectes. Es segui-
rà publicant l’índex «al menys» fins al 6 d’octubre de 
2013, data en què la transitòria única de l’Ordre pre-
veu que es deixi de publicar. Però ni tan sols desprès 
del 6 d’octubre de 2013, es garanteix que deixin de 
ser aplicables als préstecs, ja que depèn de l’existència 
del règim de transició. La nota explica que «el Govern 
treballa per a que el 6 d’octubre de 2013 s’hagi aprovat 
el règim de transició d’aquests tipus», però no garan-
teix que es disposi d’ell.


Els afectats per la IRPH s’han posat en contacte per 
diversos mitjans amb el Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat, el Tresor Públic i el Banc d’Espanya, inten-
tant clarificar quan durarà l’elaboració d’aquest Règim 
de transició, comprovant una alarmat manca de coor-
dinació i responsabilitat de les administracions impli-
cades. En el punt cinquè de la resposta a la pregunta al 
Govern amb resposta escrita amb número d’expedient 
184/021292, sobre desaparició de l’IRPH, el Govern 
afirma que el règim de transició està en fase d’estudi 
i no concreta cap tipus de calendari per la seva apro-
vació.


Vista l’actitud del Govern fins al moment, tot fa pen-
sar que el règim de transició es demorarà tant com si-
gui possible i que el propi règim serà el més beneficiós 
per allargar-ne l’ús per part de les entitats.


També s’ha de tenir present que moltes entitats finan-
ceres estan començant a oferir el canvi dels contractes 
a les persones que es beneficiarien de la fi dels IRPH 
per altres productes. Com en la majoria d’ocasions, 
quan es tracta de productes financers (com en la col-
locació de preferents, subordinada, SWAP, comis-
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sions, etc.) les entitats estan utilitzant estratè gies co-
mercials agressives, així com l’engany, inclosa la 
coacció, per firmar aquestes noves condicions. Hauria 
de ser funció del supervisor i del Govern, també, vet-
llar pels interessos de les persones hipotecades davant 
aquest intent de la banca de seguir mantenint la seva 
condició de privilegi.


El sistema hipotecari espanyol es caracteritza per la 
seva opacitat, necessària per tal de poder seguir impo-
sant condicions abusives que beneficien a les entitats 
financeres. Per tant, no existeixen dades oficials so-
bre el nombre de persones afectades per aquest tipus 
d’índex. Tanmateix, algunes fonts de portals i entitats 
que assessoren a usuaris estimen que podria oscil·lar 
entre el 10% i el 15% del total de préstecs destinats 
a la compra d’immobles. Aproximadament entre un 
milió i un milió i mig de persones estarien afectades. 
Una xifra de ciutadans suficientment elevada com per 
a que el Govern els doni l’espatlla.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent: 


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les 
gestions oportunes davant el Govern de l’Estat per tal 
que: 


1) Aprovi, abans de finalitzar el present període de 
sessions, el Règim de transició definit en la disposi-
ció transitòria única de la Orden EHA/2899/2011 de 
Transparencia y Protección del cliente de servicios 
bancarios.


2) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + 1%, 
per tal que els usuaris i usuàries de préstecs amb ín-
dexs variables que desapareixen es beneficiïn també 
del notable descens de l’Euríbor.


3) Supervisi, conjuntament amb el Banc d’Espanya, 
les revisions dels contractes que estan portant a terme 
algunes entitats financeres amb l’objectiu de seguir 
aplicant tipus desproporcionats i injustos després de 
l’entrada vigor de l’ordre EHA/2899/2011, així com 
totes les pràctiques abusives de les entitats financeres 
espanyoles denunciades reiteradament per la Comis-
sió Europea.


Palau del Parlament, 11 de juny de 2013


Dolors Camats i Luis Josep Vendrell Gardeñes
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 


Esmenes presentades
Reg. 30932 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 25.07.2013


Esmena presentada pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 30932)


1 Esmena núm. 1
De modificació
GP Socialista (1)


Del punt 2


«2) Que el nou índex aplicable sigui d’Euríbor + com 
a màxim 1% per tal que [...]».
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PUNT 7 | DEBAT I VOTACIÓ DE LA 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ I DE 
LES ESMENES PRESENTADES


Proposta de resolució sobre la garantia de 
continuïtat de l’activitat i l’ocupació d’Als-
tom Wind i la incentivació de la producció 
d’energia amb fonts renovables
Tram. 250-00613/10


Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 


Verds - Esquerra Unida i Alternativa


Reg. 25586 / Admissió a tràmit: Mesa 


del Parlament, 25.06.2013


A la Mesa del Parlament


Dolors Camats i Luis, portaveu, Marc Vidal i Pou, di-
putat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb 
el que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament 
del Parlament, presenten la proposta de resolució se-
güent per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Empresa i Ocupació.


Exposició de motius


La cooperativa catalana Ecotècnia va ser pionera en 
el desenvolupament de l’energia eòlica al nostre país, 
sent responsable per exemple de la instal·lació i con-
nexió a la xarxa elèctrica del primer aerogenerador 
en tot l’Estat Espanyol l’any 1984. A l’any 2007 Eco-
tècnia va ser comprada per la multinacional francesa 
Alstom per transformar-se en l’actual Alstom Wind.


Actualment encara podem continuar dient que els ae-
rogeneradors que Alstom Wind fabrica i instal·la in-
ternacionalment són tecnologia catalana donat que 
tant la seu central del Negoci Eòlic d’Alstom com el 
Centre de R+D+i continuen estant a les antigues ofi-
cines d’Ecotècnia, a Barcelona, on treballen més de 
500 persones, la majoria en llocs de treball d’alta qua-
lificació.


Des d’aquí es dissenyen íntegrament els diferents mo-
dels d’aerogeneradors, com el nou generador eòlic 
marí Haliade 150, de 6 MW de potència, l’últim i més 
ambiciós d’aquests dissenys i actualment l’aerogene-
rador comercial més gran del món.


Els primers prototipus però han estat fabricats i instal-
lats fora de les nostres fronteres, en part per l’endar-
reriment d’un mercat eòlic marí espanyol i català que 
no acaba d’arrencar i per la forta aposta en matèria 
d’energies renovables, que en contraposició estan fent 
Governs com el francès.


Al nostre país les darreres polítiques estatals (amb 
quatre canvis regulatoris als darrers 2 anys reduint 


fortament les retribucions a la producció d’energia 
amb fonts renovables) i autonòmiques (paralització 
del Concurs Eòlic Català i del projecte Zèfir de Plata-
forma eòlica marina experimental a l’Ametlla de Mar) 
estan propiciant la pèrdua progressiva dels milers de 
llocs de treball del sector eòlic i el desmantellament  
de la industria Eòlica catalana i espanyola.


I el que és més important, estem patint la deslocalitza-
ció i fugida tecnologia d’una tecnologia que era nacio-
nal (com el cas d’Ecotècnia) cap a altres països.


A Alstom Wind aquest procés ja s’ha iniciat amb el 
desenvolupament eòlic marí a França, la implantació 
de 4 plantes de fabricació i un Centre d’enginyeria i 
R+D+i i la creació de 1.000 llocs de treball directes  
i més de 4.000 indirectes.


Alhora, el dia 26 de Febrer l’Empresa ha fet públiques 
les seves intencions de tancar dos de les tres plantes 
de fabricació que te a l’Estat i acomiadar 373 treballa-
dors/es (90 d’ells al Centre de Barcelona).


Cal recordar a més que el Grup Alstom és una Com-
panyia que aquest any ha tornat a presentar beneficis 
econòmics, incrementant un 19% el nivell de coman-
des i un 4% el nivell de vendes respecte l’any anterior.


Així doncs el futur del sector eòlic català pot ser el 
desmantellament i la descapitalització tecnològica. 
Però també pot ser un altre si les administracions s’hi 
impliquen en la seva defensa, com a industria estratè-
gica pel país.


Més enllà de la incertesa temporal que està patint a 
Catalunya i a l’Estat Espanyol, aquest sector eòlic i 
l’herència d’Ecotècnia continuen oferint a Catalunya 
la possibilitat d’esdevenir referent industrial i tecnolò-
gic en un sector, el de les Energies Renovables, que re-
presenta un element clau per afrontar els reptes ener-
gètics i mediambientals del nou segle.


Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa 
presenta la següent:


Proposta de resolució


El Parlament de Catalunya insta el Govern a:


1) Realitzar totes les actuacions necessàries per tal 
de garantir la continuïtat de l’activitat i l’ocupació de  
l’empresa Alstom Wind a Catalunya, i especialment 
intercedir amb la Direcció de l’Empresa perquè 
aquesta retiri els acomiadaments anunciats.


2) Impulsar i agilitzar la posada en marxa del Projecte 
Zèfir Test Station a la costa de l’Ametlla de Mar com a 
punt de partida del negoci eòlic marí nacional.


3) Implementar totes les mesures i accions necessàries 
que contempla el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 
Catalunya 2012-2020 per complir els objectius esta-
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blerts de potència d’EERR en general i energia eòlica 
en particular.


4) Fer les gestions necessàries davant el Govern de 
l’Estat perquè aquest defineixi un nou marc jurídic i 
econòmic estable i que garanteixi la rendibilitat sufi-
cient per tornar a incentivar la producció d’energia 
elèctrica amb fonts renovables.


Palau del Parlament, 20 de juny de 2013


Dolors Camats i Luis Marc Vidal i Pou
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA


Esmenes presentades
Reg. 32279; 33332 / Admissió a tràmit: 


Mesa de la CEO, 16.09.2013


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 32279)


1 Esmena núm. 1
D’addició
GP Socialista (1)


Al punt 3


«[...] i energia eòlica en particular, impulsant les zones 
de desenvolupament prioritari».


2 Esmena núm. 2
D’addició
GP Socialista (2)


D’un punt 5


«5) Encomanar al Govern de la Generalitat de Cata-
lunya que presenti un recurs d’inconstitucionalitat da-
vant la nova regulació de l’energia que ha efectuat el 
Govern de l’Estat i que envaeix les competències de la 
Generalitat i impedeix el desenvolupament de les ener-
gies renovables».


Esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió (reg. 33332)


1 Esmena núm. 1
De modificació i supressió
GP de Convergència i Unió (1)


Del punt 1


«1. Realitzar totes les actuacions factibles per tal 
d’afavorir la continuïtat de l’activitat i de l’ocupació de 
l’empresa Alstom Wind a Catalunya, i especialment 
intercedir amb la Direcció de l’Empresa perquè aques-
ta retiri els acomiadaments anunciats.»


2 Esmena núm. 2
De modificació
GP de Convergència i Unió (2)


Del punt 3


«3. Implementar totes les mesures i accions necessàries  
per tal de complir els objectius de potència d’energies 
renovables previstos al PECAS 2012 - 2020 atenent al 
nou marc normatiu i retributiu del sector.»
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