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Sessió 16 de la CEC

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

sis minuts. Presideix José María Cano Navarro, acompanyat del vicepresident, Jordi Terra-

des i Santacreu, del secretari, Jordi Munell i Garcia i del secretari en funcions Narcís Clara 

Lloret. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

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

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

tadans; Narcís Clara Lloret, Glòria Freixa i Vilardell, Josep Puig i Boix i Ferran Roquer i Pa-

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

Ferran Civit i Martí, Gemma Espigares Tribó, Montserrat Fornells i Solé i Alfons Montserrat 

Esteller, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; 

Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, 

pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el director general de Turisme, Octavi Bono i Gispert, acom-

panyat de la subdirectora general de Desenvolupament Turístic Territorial, Carme Rubió 

i Soto.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d’Empresa i Co-

neixement per a explicar les declaracions en què manifestava la intenció de llevar als mu-

nicipis la gestió d’una part de la taxa turística (tram. 357-00593/12). Comissió d’Empresa i 

Coneixement. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat (tram. 

250-00846/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 

370, 6).

3. Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les universitats públiques 

(tram. 250-00875/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de re-

solució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 19; esmenes: BOPC 414, 3).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis 

i fires (tram. 202-00011/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Substitució 

d’un ponent.

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

consellera d’Empresa i Coneixement sobre els convenis que s’han de signar amb les em-

preses subministradores de gas i electricitat en aplicació de la Llei 24/2015, de mesures 

urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica (tram. 

354-00168/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol-

licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas Espinalt, president de la Federació d’As-

sociacions d’Oci Nocturn d’Espanya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 

expliqui la situació del sector de les discoteques (tram. 356-00541/12). Héctor Amelló Mon-

tiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’Andrés Carasso Vendrell, delegat d’Iberdrola a Cata-

lunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el compliment de 

la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 

pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments amb relació als talls de 

subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat (tram. 356-00561/12). Lucas 

Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en 

Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Isabel Buesa Gambau, directora general d’Endesa 

a Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el com-

pliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments amb 

relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat (tram. 

356-00562/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol-

licitud de compareixença.
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El president

Molt bona tarda a tots i benvinguts a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Compareixença del director general de Turisme per a explicar 
les declaracions en què manifestava la intenció de llevar als municipis 
la gestió d’una part de la taxa turística 

357-00593/12

Començarem pel primer punt de l’ordre del dia, que és la compareixença del 
senyor director de Turisme, a qui li donem la benvinguda, el senyor Octavi Bono i 
Gispert, i que l’acompanya la senyora Carme Rubió i Soto. Quan vulgui, si us plau.

El director general de Turisme (Octavi Bono i Gispert)

Bé; bona tarda. Gràcies, doncs, president. (Veus de fons.) Sí? Bona tarda. En primer 
lloc, agrair, com he fet altres vegades que m’he trobat amb l’oportunitat de fer algun ti
pus de compareixença, el que acaba sent això: una oportunitat per poder explicar amb 
més detall i, segurament, compartir d’una manera, doncs, més quirúrgica, m’atreviria 
a dir, els elements que ens porten en algun moment o a prendre determinades deci
sions o a orientar la nostra activitat o les nostres polítiques d’una determinada manera. 
Per tant, agraeixo l’oportunitat que es deriva d’aquesta compareixença.

I també voldria començar amb un aclariment inicial bastant, diguéssim, explícit i 
contundent, tot dient –i això, segurament, dona resposta a la pregunta que ens porta
va precisament avui a aquesta compareixença– que no tenim cap intenció de reduir 
la nostra relació amb els ens locals i els recursos que els aportem. Començaria dient 
això, tot i que ara sí que m’agradarà donarlos informació més detallada d’allò que 
portem a terme.

Hi ha un aspecte que, encara que sigui a títol de contextualització, i perquè amb 
aquest ànim d’intentarnos explicar més i millor, doncs avui, com els deia, és una 
bona oportunitat, m’agradaria recordar quines són les tasques i les funcions d’una de 
les dues peces amb les que el Govern treballa a l’hora de donar impuls a l’activitat 
turística.

Recordin que el turisme, com a àmbit dintre del que és el Govern de la Genera
litat, s’exerceix –aquesta funció i competència– amb competències exclusives, i que 
en el nostre departament són dues les peces que hi operen. D’una banda, la Direcció 
General de Turisme, per a un seguit de funcions. I, d’altra banda, l’Agència Catalana 
de Turisme, que posa ja molt el focus específicament en les tasques de promoció, en 
les tasques de difusió, de suport a la comercialització.

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

No els vull avorrir amb totes elles, però sí que m’he atrevit a assenyalarne dues 
en concret. Són les que veuen marcades en color blau, en les que, precisament, entenc 
que el motiu d’aquesta trobada adquireix, com deia abans, doncs, una especial conne
xió amb allò que portem a terme, no?

Per tant, entre les nostres tasques i les nostres funcions, que són bàsicament les 
que veuen aquí numerades, pensava que era pertinent destacar el fet de que ens 
pertoca elaborar els instruments de planificació per tal que l’activitat turística sigui 
equilibrada i sostenible en el territori. Aquest és un element que no és gens menor.

I, d’altra banda, també m’ha semblat pertinent assenyalar, d’una forma distingi
da, el fet de que ens pertoca dissenyar i coordinar el suport als ens locals per al fo
ment i la dinamització turística. 

Per tant, tota aquesta connexió amb l’àmbit local i també aquesta idea d’equilibri 
i sostenibilitat són aspectes que, com veuen, són centrals i queden definits de forma 
normativa, fins i tot, en allò que són les tasques i les funcions de la nostra direcció 
general.
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D’altra banda, aquesta tasca que ens pertoca portar a terme, a títol també de 
marc, hem de dir que, darrerament, des de que el vam aprovar a inicis d’enguany i 
fins al 2022, té un full de ruta, que és el nostre pla estratègic i el pla de màrqueting.

Un pla estratègic –i també em va bé, en el context del que significa la comparei
xença d’avui– que té essencialment quatre objectius molt importants: l’increment de 
la despesa d’aquells que ens visiten; la desestacionalització, és a dir, reduir aquesta 
activitat tan concentrada en tants pocs mesos –recordin que el 47 per cent de l’ac
tivitat que portem a terme en turisme a Catalunya es desenvolupa entre els mesos 
de juny i de setembre–; la desconcentració, una redistribució territorial de l’activitat 
millor de la que tenim –el 91 per cent de l’activitat queda concentrada en el litoral, 
i la diversificació –més productes, més serveis, més mercats als que adreçarnos.

Tot plegat, donant resposta a aquest pla estratègic, com els dic, que és de recent 
aprovació. Un pla estratègic que té set eixos bàsics. Tampoc ara no m’hi vull entre
tenir més enllà, doncs, de que els puguin veure en pantalla. 

I dirlos que alguns d’aquests, com per exemple el primer, que fa referència a la 
millora de l’experiència turística, té molt a veure amb aquest enllaç als diferents ens 
territorials, en l’àmbit local. El segon és el que es desenvolupa a partir del pla de màr
queting. També ens pertoca donar impuls a les inversions. El quart eix és aquell que 
ens convida a desenvolupar, i també això enllaça molt amb l’entorn local, unes estratè
gies de turisme intel·ligent molt associades al concepte de la sostenibilitat, per millorar 
la competitivitat, que és el que ens exigeix el cinquè eix, o bé, també, acostarnos a 
una ordenació del territori que torna a enllaçar molt amb l’àmbit local, que és el sisè. 
O, d’altra banda, establir mecanismes de millor relació amb tots aquells agents que 
operen en el sector turístic, a través també d’un seguit de replantejaments en allò 
que fa referència a la governança. 

Per tant, fixinse, doncs, com, entre les nostres funcions, i també pel que fa es
pecíficament als objectius i als eixos del nostre pla estratègic, apareixen, de manera 
notable i prou clara, referències al que significa, precisament, la relació amb els ens 
locals.

Feta aquesta primera aproximació de caràcter introductori, em situo ja en allò 
que era objecte específicament de la compareixença. És a dir, se’ns demanava un se
guit d’aspectes a aclarir al voltant de com interpretàvem el que era l’impost i la seva 
aplicació també, parcialment, com a transferència als municipis, no?

Hem de recordar que l’impost es crea l’any 2012, cap a la primavera, al març, 
amb la Llei 5/2012, i que tenia com a objectiu principal el que veuen en pantalla, no? 
És a dir, generar un mecanisme per poder disposar de recursos, en un moment en el 
que, a més a més –no molt diferent al d’ara, però, especialment–, la situació financera 
era molt difícil i la disponibilitat de recursos per actuar a l’Administració era difícil. 

I, d’altra banda, amb un objectiu molt clar. Es mencionava, en la mateixa memò
ria de creació de l’impost, de treballar per a aquesta millora de la competitivitat de 
Catalunya com a destinació turística. 

És a dir, l’objectiu principal de l’impost era crear un fons que havia de tindre la 
capacitat d’impulsar polítiques turístiques al servei de la millora de la competitivitat.

L’impost, també com saben, ha estat objecte d’una modificació rellevant, impor
tant, que va venir amb la Llei 5/2017, en la que de manera especial canviaven dues 
coses, bàsicament dues coses. No tant l’objectiu, que seguia sent el mateix, però sí 
la transferència que fèiem als ens locals, que passava de ser del 30 al 50 per cent. 
Estic simplificant alguns dels elements caracteritzadors de l’impost, perquè també 
saben que hi ha una part que fa cap als consells comarcals i que té un altre tipus de 
tractament, més enllà de com es fa en el cas dels municipis, però sense entrar en tots 
aquests detalls –i ho podem fer si necessiten algun aclariment–, doncs, el canvi va 
ser que havíem de passar a transferir en lloc del 30 per cent als ens locals, el 50 per 
cent. I que també, en les aplicacions de l’impost –i aquest era un element important–, 
aquesta modificació de la Llei 5/2017, que era la de l’acompanyament del pressupost, 



DSPC-C 347
3 d’octubre de 2019

Sessió 16 de la CEC 6

ens portava a poder també incloure, entre la tipologia de les despeses, aquelles que 
abans no s’interpretaven com que s’hi podien incloure, que eren les que feien refe
rència a control i inspecció.

Aquests van ser els dos grans canvis d’un impost creat el 2012 i que veu, en 
aquest 2017, aquestes dues modificacions: l’aplicació en un camp que no havia tingut 
–inspecció i control–, i, d’altra banda, una major transferència de cara als ens locals.

Potser són les xifres –ja em sap greu que sigui així– una mica petites, però en 
aquest gràfic el que els volíem mostrar és l’evolució de la recaptació, eh? Ens hem 
situat en uns volums de recaptació al voltant de 59 milions. I necessito també ferlos 
un aclariment perquè sigui ben explicat, això.

Entre el 2012, quan es posa en marxa a la tardor, el mes de novembre del 2012, i 
el 2017, a l’abril, podíem tindre coneixement de l’impost per anys naturals. És a dir, 
sabíem cada any, de gener a desembre, quina era la recaptació que es generava. I això 
és el que veuen, com a mínim, en les primeres columnes, en les primeres quatre co
lumnes. 

Després, la informació ja no la podem tractar de la mateixa manera perquè no 
la coneixem de la mateixa manera. Per què? Perquè, des d’un punt de vista opera
tiu, un dels canvis que va tenir l’impost va ser el següent; abans se liquidava per tri
mestres, dintre d’un any natural, i, en el 2017, comencem a liquidar per sis mesos, i 
un d’aquests períodes de sis mesos encavalca dos exercicis. Perquè comença al mes 
d’octubre i acaba al mes d’abril. 

Per tant, si em pregunten: «Quines eren les recaptacions anuals?», doncs, fins al 
2016, podem parlar de gener a desembre, i, a partir d’abril del 2017, hem de fer re
ferència a les recaptacions dels darrers dotze mesos. Perquè hi haurà una part que 
quedarà encavalcada.

Amb tot, aquí el que hem fet és posar la informació sempre dels darrers dotze 
mesos perquè poguéssim comparar la informació de manera, diguéssim, homogènia. 

Estem parlant d’una recaptació que arriba a aquest sostre dels 59 milions..., 
56.500.000 euros, aquesta és la xifra del darrer període que tenim contemplat.

I veuen, també, un salt qualitatiu relativament important entre el 16 i el 17, que fa 
referència, precisament, als canvis que s’introdueixen en l’impost, ja que les tarifes 
de l’habitatge d’ús turístic a la ciutat de Barcelona creixen molt i es posen al nivell de 
l’hotel de cinc estrelles, i fa que el volum de recaptació faci un salt qualitatiu preci
sament entre el 16 i el 17.

També m’agradarà que puguin veure aquesta imatge, que també explica algunes 
coses que penso que són interessants. Aquí tenen dos nivells d’informació. D’una 
banda, l’evolució que fa l’impost en la seva recaptació i, d’altra banda, l’evolució que 
fan les pernoctacions. 

Què estem expressant, sobretot, amb les dues darreres columnes blava i verme
lla? Que, segurament, estem ja arribant a un sostre on l’activitat difícilment podrà 
tindre molts canvis pel que fa a efectes en la recaptació.

Hi ha hagut canvis que han vingut donats per la tarifa, especialment en l’any 
2017. Hi ha hagut canvis també en el volum de recaptació, que ha vingut donat per 
un millor control, per una major eficiència en el sistema propi de recaptació, com 
qualsevol altre tipus de tribut. Però ja veiem en el darrer període un nivell d’activi
tat que no ha estat ni tan sols creixent –la part vermella que veuen– en el nombre de 
pernoctacions. En aquests darrers dotze mesos hem tingut més gent, però han dormit 
menys i, per tant, han generat menys pernoctacions. No s’ha traduït ja, d’una manera 
important, en un increment de l’impost de la recaptació.

Això ens porta a pensar que estem en un punt ja d’una certa estabilitat en aquest 
sostre que, en aquest moment l’impost, si es mantingués com està fins ara pel que fa 
a les seves tarifes..., doncs podria tindre de cara al futur.

L’impost es paga per part dels visitants que s’allotgen en els establiments i, sin
gularment, també, dels creueristes, amb unes determinades condicions, que arriben 
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als ports catalans...; es paga a tot arreu. Però està clar que l’efecte de la seva recapta
ció, i no sé si la imatge és prou clara perquè la puguin veure prou bé, però jo inten
taré explicarla també..., la recaptació és molt desigual. De fet, amb els colors més 
foscos estaran veient les parts del país on el nivell de recaptació és més alt. I els co
lors més clars, o en algun lloc sense color, les parts en les que la recaptació és més 
baixa o inexistent.

Què ens està dient? Si s’hi fixen, tenim, doncs, si anem de sud a nord, en el lito
ral, un espai de concentració, que aniria al voltant dels municipis de Salou, Cambrils 
i Vilaseca, amb un acompanyament, pels extrems, d’aquesta zona central de la Cos
ta Daurada, de Tarragona i de Montroig, amb un producte càmping molt rellevant 
en el cas de Montroig que també tiba de la recaptació. 

Després hi ha tot un trau en aquesta part sud del litoral en el que no hi ha un 
excessiu volum de recaptació, que es torna a incrementar a la zona del Garraf, amb 
increments importants al voltant de Sitges, i també a Castelldefels. 

Tot l’entorn de Barcelona, que és la taca més fosca que veuen en el mapa, amb 
aquest acompanyament de l’àmbit metropolità, que també hi és, amb l’Hospitalet 
com un dels municipis també importants en aquest volum de recaptació. I també, 
fins a cert punt, com s’estira cap als dos Vallesos, cap al Vallès Oriental i cap a l’Oc
cidental, especialment més l’Oriental que l’Occidental, aquesta recaptació. 

Torna a haverhi després un espai en el que no hi ha molta activitat per, després, 
al nord del Maresme, trobarnos una zona d’alta recaptació, amb Calella, Santa Su
sanna, Pineda, etcètera.

I la Costa Brava, que també té dinàmiques una mica diferents. Una zona de recap
tació força elevada en la part sud del litoral de la Costa Brava, amb Blanes, amb Llo
ret i també Tossa com a pols principals. Un espai central de menys activitat i després, 
de nou, cap al nord, on torna a repuntar la recaptació, molt especialment en la part 
més, segurament, de l’Alt Empordà que del Baix, amb municipis doncs com Roses, 
Sant Pere Pescador o l’Escala, per citar els que estarien més al nord, o Torroella, Pals 
i Palafrugell, pels que quedarien al sud d’aquesta part més al nord.

Finalment, també Naut Aran i Vielha, a la zona de la Vall d’Aran. Dos punts, 
doncs, també rellevants. 

I dos espais urbans, que també els veuen amb un certa coloració, que són la ciu
tat de Girona, i també la de Lleida. 

Explicat d’una altra manera, i aquest és l’element que ens genera inquietud i és la 
que necessitem també explicar i compartir amb vostès: quinze municipis recapten i 
reben el 79,70 per cent de l’impost.

Per tant, la distribució, com hem vist abans en el mapa i en aquesta xifra, que, a 
més a més, és una xifra dècimes amunt, dècimes avall, que la veiem, des del primer 
any de l’impost fins ara, mantenirse d’una forma regular, fa que molt pocs municipis 
a Catalunya generin el gruix de la recaptació. Ho podem tornar a veure, si volen, en 
el mapa. Aquests serien els quinze municipis que els hem volgut mostrar, que apor
ten pràcticament això, pràcticament el 80 per cent de la recaptació.

Per què els comento això? Perquè quan, en el seu moment, i aquesta era la inquie
tud que teníem, dèiem que amb la redistribució que es podia produir de l’impost no 
passaria tant perquè els municipis rebessin més, sinó perquè tinguessin capacitat de 
redistribuirla nosaltres amb altres eines, s’expressa amb aquesta xifra que els aca
bem de donar.

Està clar que no tenim cap interès en que els ens locals tinguin menys recursos. 
El que nosaltres intentàvem posar damunt de la taula era la inquietud de com una 
redistribució tan desigual feia que després els recursos fossin difícils de que també 
es poguessin redistribuir millor si el nostre paper, el nostre rol al servei d’aquesta 
redistribució quedava reduït, quan el nostre pressupost es podia reduir al voltant de 
9 milions d’euros el primer any que això ens va afectar o d’11 milions en aquest dar
rer període de dotze mesos, no?
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M’agradarà, per explicarho, penso que una mica millor, posarlos un exemple. 
I amb això aniré acabant aquesta primera part.

Hi ha un programa interessant en les accions de la Direcció General de Turisme, 
que són els plans territorials de turisme. Què són els plans territorials de turisme? Els 
plans territorials de turisme és una línia d’acció, amb un procés competitiu, d’unes 
subvencions que adrecem als ens locals –municipis, comarques i consorcis. Que es 
posa en marxa gràcies a que en el seu moment vam començar a disposar d’uns re
cursos que no teníem, que eren els que venien des de l’impost. I que des de la seva 
creació, el 2014, els hem pogut dotar amb 27 milions d’euros. Això ens ha permès 
atendre a vuitantavuit ens locals entre les 368 peticions que en aquest període ha
víem rebut.

Aquesta és una eina molt al servei, precisament, de l’àmbit local i que havia que
dat debilitada en aquest procés de que els recursos que nosaltres rebíem directament 
eren menors per aquest canvi entre el 30 i el 50 per cent.

I, com els deia, volia compartirho –i espero que ho vegin amb el millor ànim i 
que sigui un element exemplificador, i no té cap altra intenció que aquesta– amb un 
exemple. N’he triat un, però els donaré més referències similars a aquesta.

Aquesta és una imatge de Margalef. És un municipi, potser alguns de vostès hi 
han estat, en el Priorat, petitet, a la zona nordest del Priorat, tocant a la demarcació 
de Lleida. Un municipi del Priorat que no està orientat al món del vi, està orientat al 
món de l’oli, que és petit, que té encara no cent habitants, que en té noranta i pocs. 
Que tingui noranta habitants de cens no vol dir que hi visquin, a més a més. Per tant, 
avui, a Margalef és possible que hi hagin dormit entre seixanta i setanta persones.

Margalef té una activitat molt orientada, com els deia, a l’agricultura, i tota la 
complexitat d’aquest tipus de pobles que Margalef representa i que en són molts en 
el conjunt del país.

Margalef té també una certa potencialitat en el camp del turisme. Margalef té una 
de les zones d’escalada més potents del món, en escalada en roca. I això fa que hi 
hagi una certa mobilització de gent. Té una mínima estructura també d’allotjament. 
Té una fonda, té una casa rural, té quinze habitatges d’ús turístic, i això fa que tingui 
poc més de cent places. I intenta trobar també el seu espai en aquest món que és el 
de l’activitat turística.

Margalef, l’any 2016, ens va demanar un pla de foment. I el vam atendre. I Mar
galef –com altres municipis: com Ulldecona, com Riner, com Pujalt, com Isòvol, 
com Organyà, com Sant Llorenç de Morunys, com Prades, com Subirats, com Ba
laguer, com Horta de Sant Joan, com Collbató, com Vallcebre, com Bassella, com 
Vimbodí, Vimbodí i Poblet– va ser un dels municipis que va rebre un d’aquests 
plans de foment. 

La recaptació que Margalef va fer aquell any, el 2016, quan va rebre 175.000 eu
ros del pla de foment, competint amb altres municipis, va ser de 1.491 euros, de re
captació de l’impost. La variació sobre Margalef de vint punts no l’hagués ajudat a 
desenvolupar el que aquí veuen: dues àrees d’acollida noves, perquè l’escalada és un 
element, com els dic, important; la millora de la fibra òptica en el municipi; la senya
lització, o també la creació d’un espai indoor, que m’agradarà que vegin com és per
què té un punt d’una certa sofisticació, que reforça en una zona tancada i en el centre 
de la població aquest seu posicionament en el que és el món de l’escalada. 

(Es procedeix a la projecció d’un vídeo. Pausa.) 
Aquesta és una via o és un espai amb vies informatitzades, que permeten fer tas

ques d’entrenament d’una forma, hi insisteixo, molt sofisticada, amb diferents nivells 
de dificultat, per activar diferents tipus de preses i diferents parts del cos al servei de 
tot això. I amb tot un sistema informatitzat d’una alta complexitat i que s’ha preparat 
específicament gràcies a un pla de foment. 

El 2016, quan havíem pogut disposar dels recursos que teníem, vam actuar amb 
una línia d’acció de 6 milions i mig d’euros i vam atendre vintitres projectes.
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El 2017, conscients de que la decisió lícita que podia prendre i prenia el Parla
ment des de la seva funció de donar marc normatiu a allò que ens toca fer, vam no
més poder dotar amb 3 milions aquesta línia d’acció i atendre onze projectes.

Per tant, torno a l’inici del que els comentava. No hi ha cap interès en reduir les 
aportacions als ens locals, al revés; el que volem és reforçarles. El que volíem ex
pressar quan hem fet algun tipus de manifestació del que havia significat també per 
a les funcions de la direcció general, i, per tant, del nostre departament, el canvi del 
30 al 50 per cent, és que algunes coses se’ns feien una mica més difícils i que potser 
hauríem de ser capaços de trobar algun altre recurs.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Bono. I ara, abans de donar pas a les intervencions dels 
grups, demanaria si hi ha alguna substitució, per poder prendre’n nota, d’algun dipu
tat en algun grup?

Narcís Clara Lloret

Jo mateix, Narcís Clara, substitueixo Lluís Font. I Glòria Freixa per Teresa Pa
llarès.

El president

Perfecte. Doncs ara començarem a donar pas a les intervencions per fer les pre
guntes adients. I, com a grup proposant, donem el pas a la senyora Alícia Romero, 
del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar.

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Moltes gràcies al senyor Bono i a la senyora Rubió per la seva 
assistència, per la seva compareixença. Nosaltres vam demanar aquesta comparei
xença, justament, per tenir una mica més d’informació sobre aquell titular que va 
sortir quan vostè, doncs, va presentar aquell pla estratègic.

Realment, com es pot imaginar, doncs, ens va sorprendre, no? Perquè el titular a 
tots els mitjans va ser: «El Govern vol recuperar aquell 20 per cent que es va treure 
en la modificació del 2017.»

Jo vaig estar en el debat i en la negociació, diguéssim, d’aquella modificació i tam
poc va ser fàcil, i és un tema, probablement, polèmic; és evident. I nosaltres, digués
sim, del que ens queixàvem, en aquell moment, no?, quan veiem això i diem: «Home, 
és un tema prou important com perquè el poguéssim parlar amb una miqueta...» I és 
veritat que quan vostè havia vingut d’aquest tema no n’havia parlat, la consellera 
tampoc, i, per tant una es sorprèn, diu: «Home, amb un tema tan important...», que, 
a més, el 2017 ens va portar molta feina, eh?, i alguns crits, també, doncs, home, era 
dir: «Home, com pot ser que ningú ens hagi dit res i que ara aquest tema aparegui?»

Escoltant la seva reflexió, evidentment, té un sentit, no?, el que vostè diu. Diu: 
«Home, clar, hem perdut recaptació.» Això recordo que el conseller Felip Puig ja ens 
ho deia: «Significa una pèrdua de recaptació o pèrdua d’ingressos per part de la Ge
neralitat i, per tant, menys possibilitat de fer foment i cada una de les funcions que 
estan establertes amb la taxa», no? De fet, és veritat que s’hi van afegir la inspecció 
i el control, no?, o l’enfortiment d’això, que és tan important. 

Perquè ara fa pocs dies nosaltres hem entrat unes preguntes perquè, ja ho sap, 
l’Associació Turística d’Apartaments de la Costa Brava s’ha queixat de que hi ha ha
gut aquest any –o ho creuen ells– afluència de turistes o d’estrangers en apartaments 
il·legals. I això, evidentment, doncs està perjudicant, per un costat, a la recaptació, 
i per l’altre, evidentment, aquells que tenen o exploten habitatges i apartaments tu
rístics de manera legal, no? I per tant, doncs, a nosaltres, bé, ens sembla que val la 
pena que en puguem parlar.

Vostè aquí ha fet una reflexió que crec que demanarà..., o nosaltres el que li 
suggeriríem és que fins i tot –per què no?– obrís una taula de treball en la que 
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cada un de nosaltres, amb les dades, la informació que tenim, doncs poguéssim 
avançar.

Perquè és cert, no? El 80 per cent se’n va als municipis grans, i per tant els petits 
reben molt poc, els petits, aquells que realment no tenen hotels, apartaments, habi
tatges que realment recaptin aquesta taxa. 

Però també és cert que, clar, aquells que reben més també és perquè suporten 
molt més turisme. Vostè ha posat aquest exemple d’aquest municipi, no?, i hi podem 
estar tots d’acord. Però, clar, és veritat que municipis com els que vostè ha dit, ja 
l’Hospitalet, però podríem trobarnos amb Calella, que és un municipi petit, jo que 
soc del Maresme, de la costa de Barcelona, que, clar, realment, necessita recursos 
per poder fer front a les conseqüències del turisme, no? Vull dir impactes negatius 
o vull dir..., però sí que és veritat que, bé, que té tots uns elements afegits a l’època 
turística, de serveis de seguretat, de salut, a què no podria fer front o que realment 
aquests recursos l’ajuden a ferhi front, no?

Llavors, bé, nosaltres creiem que val la pena fer una reflexió serena, no diem ni 
que sí ni que no. Ens va sorprendre el titular, per això vam demanar la compareixen
ça, i creiem que valdria la pena, bé, doncs, madurar aquesta proposta.

També m’agradaria dirli si és una decisió que ja tenen presa? O vostè el que feia 
en aquell moment, o fa també en aquest moment, és una reflexió, dir: «Escolti, això 
podria ser així i, per tant, doncs, anem a veureho, no?» Bé, si realment és una refle
xió més que una decisió presa ja pel Govern, jo li demanaria poder obrir una certa 
taula de reflexió i de treball a l’entorn de la taxa turística, que ja sap doncs que, a més 
a més, és molt controvertida.

Entre altres coses, perquè també aquesta setmana l’Ajuntament de Barcelona ens 
ha fet despertar amb una notícia, no?, que és que ells proposen fer un recàrrec de fins 
a quatre euros a la taxa turística, que evidentment això ho poden aprovar, però és un 
brindis al sol si no ve al Parlament. Però, clar, ho van aprovar quatre grups allà, aquí 
fan majoria, i són: el PSC, els Comuns, Esquerra i Junts per Catalunya. O sigui, fem 
majoria aquests grups. I, bé, una cosa és que ho digui l’Ajuntament de Barcelona. 
També m’agradaria saber, com que té a veure també amb la taxa, quina és l’opinió, 
no?, quina és la seva opinió sobre aquest recàrrec que planteja l’Ajuntament de Bar
celona, que és rellevant, perquè fins a quatre euros, doncs, és important, no? Això 
no entro a valorarho, eh?, però sí que m’agradaria saber també la seva opinió. I crec 
que és un element que també valdria la pena posar sobre la taula si entrem en aquest 
grup de treball que volia dir.

Un dels elements que li volia comentar, que és el tema del control i la inspecció, 
que ens preocupa, i ja li dic que li hem entrat preguntes per aquest tema concret de 
la Costa Brava. Però, clar, hem incorporat –és veritat, vam reduir al 50 per cent els 
fons que van a la Generalitat– el control i la inspecció, i a mi m’agradaria saber si, 
realment, estan tenint problemes i dificultats per a la inspecció, sobretot en els apar
taments turístics i l’habitatge turístic, que és una cosa, no?, que ha anat creixent al 
llarg dels darrers anys i que no teníem, segurament, amb aquesta força l’any 2012. 
Perquè aquest sí que ens sembla un tema important, no? 

Algunes patronals han demanat al Govern, insistentment, crear un registre d’em
preses explotadores d’apartaments i habitatges turístics per poder controlar millor 
això. Aquest registre no arriba, no sé si vostè ens podria donar avui alguna informa
ció, però ens preocupa que no tinguem prou recursos per a la inspecció i el control, 
que és bàsic, sobretot en aquest creixement de fórmules, diguéssim, turístiques i, per 
tant, aquest és un element que m’agradaria que em comentés una mica més vostè. I si 
realment creu que això es veu perjudicat, a més a més, per aquest només cinquanta 
o aquesta reducció del fons de la Generalitat, perquè aquest és un tema que crec que 
valdria la pena, doncs, ficar també en el debat que tenim sobre la taula.

I dirli: entenc que part d’aquest fons es dedica al control i la inspecció, però en
tenem que des del departament hi han altres recursos per a la inspecció? És una cosa 
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que m’agradaria també que em pogués concretar una mica més amb dades si ho té; 
ja imagino que sí, que això és un complement, no?, però si em pogués concretar amb 
dades, doncs, ens agradaria molt.

I ja està. Crec que ha sigut vostè molt clar. Tenim l’informe, també, que va pre
sentar al mes d’abril i, el més important, si és una decisió presa; si ho és, doncs poca 
cosa a dir, i si no ho és, doncs sí que li pregaríem aquest treball que crec que hem de 
fer entre tots i que ara porta aquesta novetat de l’Ajuntament de Barcelona que crec 
que valdria la pena entre tots reflexionarhi.

Moltes gràcies.

El president

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

Martí Pachamé Barrera

Sí; moltes gràcies, president. Gràcies als compareixents per la seva explicació, 
ha estat força interessant.

Respecte al tema que ens ocupa, bé, la nostra posició... En principi entenem que 
el que es tracta és la taxa turística. Les taxes acostumen a tenir una finalitat, alguna 
cosa molt concreta que ve donada per una situació molt concreta. Llavors, aquestes 
taxes es van imposar, sobretot, i s’acostumen a posar arreu a les ciutats, que són les 
que suporten la gran majoria de les externalitats negatives que en certa manera el 
turisme pot comportar. Que els municipis siguin els que principalment es beneficiïn 
d’aquesta taxa tindria la seva «raonabilitat», ja que són els que en principi acumulen 
els principals efectes, diguemne, negatius que poguessin tenir els turistes sobre les 
seves respectives localitats.

Dit això, també dir que és cert que les inversions que fa la Generalitat, el Govern, 
amb relació al desenvolupament d’altres zones turístiques correspondrien a altres epí
grafs del pressupost que s’hauria d’aprovar; en tot cas, no hauria de dependre tant 
d’una taxa que ve donada per a una determinada funció i no per als elements... Està 
molt bé que es facin totes aquestes actuacions en determinades localitats que afavorei
xin la deslocalització del turisme, que es puguin fer altres activitats i que s’a bandoni 
una miqueta el model de sol i platja, i puguem tenir altres alternatives de diversifi
cació, que evidentment són molt interessants, però això no hauria de correspondre, 
evidentment, a l’impost.

De totes formes, tenen un 50 per cent de l’impost que es pot dedicar a fer aquest 
tipus d’actuacions, amb la qual cosa el percentatge ja és suficientment important 
com per dedicarlo exclusivament a aquests fets. No sé pas si la justificació d’apu
jarho al 70 per cent és suficient i..., doncs bé, també ens interessaria saber quines 
són les justificacions que podrien tenir.

De fet, lo que ens agradaria preguntarli és si ens pot donar una idea sobre en què 
s’utilitza aquest impost. Si poguéssim tenir una relació més concreta de tots aquests 
elements, doncs estaria força bé. Què s’ha fet durant tots aquests anys que ha estat 
en funcionament aquesta taxa? Quines són les actuacions que s’han realitzat? I veure 
una miqueta això. Tenint en compte, també, que estem parlant de taxes d’ocupació 
turística molt elevades en aquests darrers anys, amb la qual cosa estem parlant tam
bé de que el sostre que estem tenint de recaptació probablement ja sigui el sostre que 
puguem tenir en el futur, no?

En tot cas, en funció una miqueta de les altres preguntes que li voldria formu
lar, passant per aquí, també veure quina és la previsió que podem tenir. Perquè em 
sembla que tenim un parell d’efectes que ens poden afectar –perdonin la redundàn
cia– d’aquí a poc temps: un és el Brexit i l’altre és la fallida de l’empresa britànica 
Thomas Cook, que tenen uns efectes negatius –entenem nosaltres– respecte a l’evo
lució del turisme aquí a Catalunya. Llavors, voldríem saber si des de la direcció ge
neral s’ha preparat algun pla de contingència al respecte; quines són les previsions 
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que tenen en aquests moments i si pensen tenir algun pla d’actuació al respecte per, 
si no eliminar, com a mínim minvar, els efectes negatius que poguessin tenir.

També apuntar si han fet alguna cosa, si tenen pensat fer algun tipus de campanya 
específica, en tant que crec que s’ha constatat una pèrdua d’atractiu com a destí turís
tic respecte a una destinació nacional, respecte a altres comunitats autònomes. I tam
bé tenint en compte també una miqueta una altra cosa: estem parlant de Catalunya 
com un pol d’atracció turística molt important dins d’Espanya, que té una dimensió 
determinada –aproximadament és de la mida de Texas. Llavors, bé, si no parléssim 
solament de Catalunya –ja sé que és el tema que ens ocupa, però–, potser parlar d’al
gun tema de coordinació en altres comunitats autònomes per fer relacions més fortes 
i intentar fer destins turístics més combinats que poguessin incrementar les destina
cions turístiques arreu d’Espanya podria ser un altre element diversificador que po
dria ser interessant de desenvolupar. No sé si han tingut ocasió de fer algun estudi al 
respecte, però només els ho apunto per daixò.

Res més. Gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies per la compareixença. Jo crec 
que la reflexió que ha fet vostè aquí, que porten mesos fent, que d’alguna forma s’ha 
produït també a l’últim Ple de Barcelona on s’està reflexionant sobre això, marca tam
bé una clau, que és que, per a nosaltres, el turisme és un sector estratègic evident com 
a país, però que genera dues coses que són també evidents: una, en els llocs on hi ha 
una sobreacumulació de turisme genera externalitats negatives evidents i els ajunta
ments han de poderhi fer front, però també genera o incrementa una des igualtat ter
ritorial que és també evident. És a dir, hi ha municipis que són atractius del turisme 
pràcticament global arreu del món i altres territoris que no ho són i que, per tant, no 
poden ser motor econòmic de la mateixa manera i que necessiten instruments de pla
nificació per poderho ser, encara que sigui en petita mesura. 

I nosaltres aquesta discussió l’entenem, i l’entenem també en la mesura que es 
genera en un altre nivell, que és el debat que hi ha sempre en aquestes qüestions en
tre l’autonomia municipal i la capacitat i la necessitat de que els ajuntaments tinguin 
recursos propis per desenvolupar projectes propis, i la necessitat de planificar nacio
nalment, per tal de poder corregir desigualtats, de poder fer una mica, ni que sigui, 
d’acupuntura sobre el territori per tal de poder diversificar les oportunitats de ser un 
atractiu de riquesa. I nosaltres entenem aquest debat, i que hi ha un debat de fons. 

Jo la primera pregunta que li voldria fer, per tant, és quina opinió li mereix l’acord 
que es va fer, bé, que es va produir aquesta setmana a l’Ajuntament de Barcelona res
pecte al recàrrec de la taxa turística. I la hi voldria fer en una dimensió molt..., vull 
dir, que em doni vostè la seva opinió, però també que em pogués donar l’opinió sobre 
una altra reflexió. Els recàrrecs que es plantegen sobre la taxa turística evidencien 
també que hi ha una manca de recursos per fer front en els llocs que són atractius 
turístics globals –podríem dir Barcelona, però en podríem dir molts més, eh?–..., que 
hi ha una manca de recursos per fer front a les externalitats i els sobrecostos que su
posa ser una ciutat turística?

És a dir, perquè em sembla que molts cops enfoquem aquesta discussió sobre el 
repartiment d’una taxa que segurament ha arribat al seu topall de recaptació i que no 
recaptarà coses molt més dispars de les que està recaptant avui i que el debat es cen
tra en com repartim això perquè els ajuntaments que reben turisme tinguin recursos 
per absorbirlo –el que suposa en despesa sanitària, en despesa de neteja, en despesa 
de seguretat, etcètera– i per combatre les externalitats negatives que genera –en ins
pecció de pisos turístics, en criminalitat, etcètera. I que el debat el centrem sempre en 
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com repartir això amb la resta del territori, que necessita també poder cobrir oportu
nitats, quan en el fons a mi em sembla sempre que és un debat sobre una escassetat 
crònica de recursos en el conjunt del territori, que l’únic que fa és generar, per una 
banda, tensions administratives i tensions territorials i, per l’altra banda, no ser capaç 
de corregir les desigualtats territorials que s’estan generant, però també les desigual
tats socials que es generen en ciutats massivament turístiques i que tenen afectacions 
en l’accés a l’habitatge, en la precarització laboral dels treballadors turístics, etcètera.

Per tant, jo aquesta reflexió la volia posar sobre la taula. També perquè jo no sé 
si des de la seva direcció vostès han, diguemne, cartografiat quins recursos serien 
necessaris per poder planificar nacionalment un pla ambiciós de turisme, capaç de 
corregir externalitats negatives, però també de fer acupuntura sobre el territori per 
protegir, per potenciar i dinamitzar el turisme arreu del territori. Si vostès tenen una 
xifra que diguessin: «Mira, nosaltres amb el pla que tenim en ment necessitaríem 
tants recursos per fer aquestes polítiques i per molt que el repartim no arribem.»

Res més. Agrairli la seva intervenció avui aquí.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, en nom del Grup Parlamentari del Partit Po
pular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, president. Gràcies, director i subdirectora, també, per la seva compa
reixença.

He tingut oportunitat d’analitzar una mica, no gaire més, el que vostè ens ha plan
tejat avui aquí, el document aquest del balanç de l’impost de les dades turístiques 
que vostès van fer públic al mes d’abril i del qual n’han extret les dades que avui han 
aportat aquí.

El primer dubte vostè l’ha expressat, però no l’ha clarificat, igual que en el docu
ment, que crec que no està, en absolut, gens clar. De les dades de recaptació que ofe
reixen l’únic clar que m’ha quedat és que el període 20172018 es refereix al període 
que va de l’1 d’octubre del 2017 al 30 de setembre del 2018. Però els períodes ante
riors, que encavalquen dos anys, si la recaptació és per anys naturals és on ens perdem 
i no sabem quin és el tipus de comparació que podem fer. Això és que fins i tot en el 
document jo crec que s’explicita, però no queda clar a què es refereixen aquestes dades 
de recaptació. Una qüestió purament formal.

Segon element, i crec que és important, i per això trobo necessari tenir exacta
ment els paràmetres de les dades que tenim al davant. El 2017 hi ha, efectivament, 
la modificació de la llei –2017–, que, hi insisteixo, entenc que opera a partir de que 
s’aprova el decret 141, que és de 19 de setembre, i entenc que s’aplica a partir del 
proper període impositiu, que és l’1 d’octubre del 17, i per tant entrem dintre d’aquest 
període 1718 que analitzem i que el tipus impositiu de l’impost, en línies generals 
–no en tots els paràmetres, però en línies generals– creix, i creix, sobretot, per exem
ple, doncs en els habitatges d’ús turístic d’una forma molt important. I creix, tam
bé, pel que fa a la recaptació de creuers en estades de menys de dotze hores, perquè 
abans no hi havia la taxa i a partir de la modificació del 17 hi ha la taxa.

I vostè ens planteja, amb les dades del 20172018: «Baixen les pernoctacions, 
s’incrementa sensiblement la recaptació un 1,4 per cent, i això és degut a que hi pot 
haver un cert estancament.» Home, perdoni, no! No ho crec, que això sigui fruit 
d’un estancament; convençuts. Que es trenqui aquesta tendència alcista de pernoc
tacions i que el període del 20172018 hi hagi una caiguda de les pernoctacions i, 
per tant, l’increment de l’impost no es pugui visualitzar, diguemne, amb tota la seva 
potència, és a dir, que no es reflecteixin els increments haguts en el 2017 en aquests 
ingressos del període 20172018, no crec que sigui degut a un estancament. No, hi 
ha hagut alguna cosa més. Vostès mateixos, eh? Període 1 d’octubre del 2017  30 de 
setembre del 2018. Vostès mateixos.
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Un altre element: el fet de que es passi, precisament en el 17, de la distribució 70
30 –70, Generalitat; 30, municipis– a la distribució 5050, conjuntament amb un in
crement de les tarifes, hauria de comportar que sí, que els recursos disponibles per a 
la promoció per part de la Generalitat disminueixin, però no disminueixin exactament 
amb la mateixa proporció que passar del 70 al 50. Per què? Perquè hi hauria d’haver 
un increment de recaptació que a vostès els ha de permetre disposar de més recursos.

I, per tant, totes aquelles accions que vostès puguin fer en foment del turisme 
d’uns municipis determinats i concrets que per si mateixos no tenen mitjans, no hi ha 
res que els impedeixi que ho puguin continuar fent –no hi ha res que els impedeixi 
que vostès ho puguin continuar fent. Fins i tot, fins i tot... Home, hi ha la possibilitat 
de «conveniar» amb els ajuntaments. Si l’ajuntament de no sé on, que té un determi
nat interès, la recaptació li aporta 1.500 euros anuals –que ja no els hi aporta directa
ment perquè van a parar al consell comarcal, fins a sis mil euros van a parar al consell 
comarcal–, escolti, aquest ajuntament hauria de poder dir a la Generalitat: «Escolti, 
miri, jo estic disposat a renunciar a aquesta quantitat –renunciar, eh?– i vostès m’aju
den a fer una acció de promoció.» Això hauria de ser possible. De fet, sistemàtica
ment, això es fa, amb Barcelona i amb la Vall d’Aran. Tant Barcelona com la Vall 
d’Aran reben més del 50 per cent perquè hi han convenis específics que comporten 
aportacions addicionals en aquestes dues, diguemne, entitats, tant a la Vall d’Aran 
com a l’Ajuntament de Barcelona.

I per acabar, jo no li preguntaré quina és la seva opinió amb relació a aquesta 
proposta al recàrrec addicional que fa l’Ajuntament de Barcelona, perquè ja l’hi han 
preguntat els meus companys. Jo, en tot cas, sí que li donaré la meva opinió: no hi 
estem d’acord. No estem d’acord en que l’Ajuntament de Barcelona vulgui aplicar 
un recàrrec sobre la taxa turística. I no hi estem d’acord, bàsicament, perquè l’Ajun
tament de Barcelona ja cobra un recàrrec sobre la taxa turística. És que la tarifa per 
les estades i per les pernoctacions a Barcelona ja són diferentes de les pernoctacions 
a la resta de Catalunya i, per tant, no estem d’acord en que Barcelona incrementi 
aquest diferencial, i fins i tot en aquests moments en què, segurament, Barcelona té 
moltes altres dificultats d’imatge, que, si no saben corregir de forma més o menys 
ràpida, poden acabar repercutint de forma negativa en el potencial turístic que té 
i que ha desenvolupat en els darrers anys.

Res més.

El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, pel Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula la senyora Aurora Carbonell.

Aurora Carbonell i Abella

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies als compareixents. Bé, de les declara
cions..., entenc que en principi són declaracions d’una intenció de canviar aquest re
partiment de la taxa turística, d’aquest impost, podríem dir.

En principi, tal com s’ha explicat, com ha comentat el senyor Bono, estem abso
lutament d’acord amb aquesta necessitat d’un equilibri i una sostenibilitat amb tota 
l’activitat turística en el territori, de manera que es reparteixi de manera igualitària. 
En això, en un principi, és evident que estem absolutament d’acord. 

Ara bé, en el canvi aquest que va haverhi a la llei del 2012, que hi havia la repar
tició del 3070, quan va passar al canvi del 5050 el 2017, és cert que en molts muni
cipis –municipis turístics, evidentment– vam notar d’una manera important aquest 
augment en el pressupost, en la recaptació del 50 per cent. Però també és cert que, 
fora de Barcelona, entenc –perquè a Barcelona ho contemplem diferent–, els munici
pis també estem molt encotillats i, per tant, per molt que rebem una part més impor
tant de la taxa turística, també tenim dificultats, fins i tot, en com utilitzem aquests 
diners de la taxa turística, perquè moltes vegades tenim molts problemes amb els 
recursos humans o amb els recursos interns que podem utilitzar de l’ajuntament.
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Per tant, evidentment, es notaria un canvi amb la rebaixa, perquè recaptaríem 
menys, però amb el benentès que s’entén que la Generalitat utilitzaria aquest 70 per 
cent en benefici de tot el territori, s’entén que la Generalitat podria fer una gestió dife
rent i segurament amb més recursos dels que tenim molts municipis, no?

Per la nostra part, entenem que el més important, segurament, és en què s’utilit
za aquest impost. Fins ara, a l’inici de la taxa turística es va parlar, sobretot, de fer 
promoció i promoció de la destinació. Després, és cert que es van anar afegint, sor
tosament, l’impuls del turisme sostenible, el turisme responsable, com es treballa pel 
millorament també del producte turístic i tot això ha estat, evidentment, molt satis
factori, no?, sobretot, també, amb la inspecció. És a dir, l’important, segurament, és 
a què es dedica aquest impost, i penso que aquí és on s’hauria de treballar més. Com 
ha dit abans la diputada del Partit Socialista, molt d’acord en fer una taula de reflexió, 
perquè és evident que el turisme és molt fluctuant, que al turisme participa, evident
ment, el sector públic, també el sector privat, però la ciutadania hi té molt a dir, hi té 
molt a dir el resident de les destinacions turístiques i, per tant, això s’ha de parlar i 
estaríem absolutament d’acord en fer una taula de reflexió.

Dir que aquesta promoció que s’ha de fer ha de ser també sostenible. Tal com 
defensem un turisme sostenible, també defensem una promoció sostenible. Treballar 
per les no massificacions, treballar sobretot per la responsabilitat, treballar pel pro
ducte concret en cada destinació. Això és el que ha de ser més important en aquest 
impost.

Per tant, la nostra qüestió seria, en el cas que definitivament es volgués fer aquest 
canvi de retornar al 3070, si també estarien disposats a repensar la destinació d’a
questa taxa turística, és a dir, si pot haverhi, sobretot, gestió turística, o com afron
tar els nous models turístics que venen. Aquesta seria la primera consulta.

I la segona consulta seria en relació amb l’opció que es fa a Barcelona, si també 
es podria replantejar en altres destinacions, perquè es parla molt de Barcelona, però 
hi han destinacions turístiques molt madures i molt importants on reben moltíssims 
turistes, que també tenen les problemàtiques molt semblants a Barcelona, i que és evi
dent que també estarien disposades a augmentar la taxa turística o, sobretot, a dife
renciarla amb els habitatges d’ús turístic o els hotels de diferents categories. Per tant, 
si, a això, també hi estarien disposats.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Carbonell. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Ca
talunya, té la paraula el senyor Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Moltes gràcies, president. Gràcies, senyor Bono, senyora Rubió, per l’exposició 
que ens han fet.

Jo, en tot cas, faré unes quantes reflexions i un parell de preguntes. 
D’entrada, jo crec que les dades que ens han aportat permeten valorar, al cap de 

dos anys, les conseqüències i la repercussió que va tenir aquest canvi que es va plan
tejar en el Parlament de Catalunya el 2017.

De fet, en aquells moments, com deia la senyora Alícia, jo també hi era, i també 
debatíem el mateix, i la preocupació que ja havíem expressat, sobretot aquests diputats 
que som de fora de l’àrea metropolitana, i que, per tant, ens mirem també el país –com 
jo dic de vegades– des del mal anomenat «rerepaís», aquesta reflexió ja la fèiem, de 
que fer el canvi d’aportació beneficiaria a uns certs –pocs– ajuntaments, i en canvi 
perjudicaria o no tindria els millors objectius de reequilibri del país des d’un punt de 
vista doncs de potencialitat turística o de recursos turístics. 

Passats dos anys, crec que les dades que ens han aportat, i que el senyor Bono 
ens ha aportat, crec que així ho reflecteixen, eh? I, per tant, crec que d’avui en surt 
una notícia: que hi ha quinze ciutats o municipis del país que recapten gairebé el 
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80 per cent d’aquest impost per estades turístiques i, per tant, això va en detriment 
del model de país més reequilibrat que alguns pretenem o voldríem, no? 

I, per tant, gairebé poso en relleu aquestes dades que ens ha dit el senyor Bono. 
Si el 2016 es van poder finançar fins a vuitantavuit projectes d’àmbit, diguemne, 
macromunicipal o comarcal o territorial o de marca, a partir del 2017 això ha bai
xat a vintisis. Per tant, en aquest sentit, crec que el conjunt del país hi ha perdut. 
Segurament, evidentment, aquests quinze municipis que tenen molta massificació 
turística o que tenen molta pernoctació turística se n’han vist beneficiats.

I, per tant, jo crec que, a més a més, la mateixa llei, quan diu que s’han de des
tinar aquests fons recaptats al que preveu la llei i a les actuacions de promoció tu
rística; de fet, promoció turística, a l’impuls del turisme sostenible, responsable i de 
qualitat, al foment, creació i millora de productes turístics, al desenvolupament d’in
fraestructures i serveis relacionats amb el turisme va plovent sobre mullat. Aquell 
que ja té molta afluència, que ja recapta directament també molta activitat econò
mica, resulta que recapta més amb l’impost d’estades turístiques que l’ha de tornar 
a destinar al turisme. I la llei no preveu justament que el pugui destinar a aquests 
fenòmens que el turisme porta associats, que ja s’han dit, el que se’n diuen «exter
nalitats negatives» –la seguretat, la neteja, la sanitat, etcètera–, perquè la llei preveu 
que s’han de destinar específicament a temes de turisme, que llavors és cert que l’a
jun tament, per tant, pot treure partides que hauria destinat a promoció turística per
què ja li venen directament de l’impost.

Però, en tot cas, és la roda que s’enroda sobre ella mateixa. I la resta de 943 menys 
quinze municipis del país tindrem només el 20 per cent d’aquests recursos per des
tinar a promoció turística i jo crec, sincerament –i així ja vam dirho al 2017–, que 
hi ha una mica de perjudici al que és l’economia d’escala. L’economia d’escala en 
promoció turística o el treball que el mateix Govern està fent amb marques: marca 
Pirineu, marca Costa Brava, marca Costa Daurada, marques golf, marques turis
me actiu, marques turisme de muntanya o turisme de família, que són marques que 
engloben a diferents municipis o zones i que, per tant, poder fer accions de promo
ció sobre aquestes marques o sobre aquests temes permetria, doncs, que el benefi
ci anés a benefici de molts altres territoris i molts altres municipis del país, amb un 
model que nosaltres entenem que és més d’equilibri i de repartir la riquesa arreu del 
país. Que aquesta és una tasca que és la que ha de fer també el Govern del país.

Per tant, en aquest sentit, jo crec que aquests números posen de manifest aques
ta reflexió necessària, i jo crec també, com deia la representant del PSC, proponent 
d’aquesta compareixença, això permetria o hauria de permetre obrir una taula de re
flexió al voltant del que està passant en aquest sentit, al cap d’aquests dos anys d’ha
verse aplicat.

Jo també..., només una referència al company del grup dels comuns, que deia: 
«És que això demostra que hi ha escassetat de recursos.» Home, això fa temps que 
ho diem: hi ha un dèficit fiscal galopant i, per tant, som un país que no té els recursos 
necessaris suficients per fer front, fins i tot, al dia a dia, no?, entre ells la promoció 
turística o totes aquestes conseqüències que té el turisme, que no totes són negatives, 
algunes, evidentment, són positives, si no, no tindria sentit fer promoció, com fem 
des dels ajuntaments fins als consells comarcals o el mateix Govern del país.

Jo també volia posar un exemple concret, en aquest cas és al meu municipi, Ri
poll, municipi turístic. El 2016 ens van venir de la taxa turística 2.110 euros amb 
l’aportació del 30 per cent, i el 2017 ens n’han vingut 3.905, amb el 50 per cent; és a 
dir, ens ha pujat 1.794. Per tant, com vostès entenen, 1.794 euros de més en un pres
supost d’11 milions d’euros, doncs, és molt trista la promoció turística que podríem 
fer només amb això com a Ajuntament de Ripoll, o fer front als gairebé cent mil vi
sitants que tenim a l’any o sis mil pernoctacions que tenim en el municipi.

Per tant, en aquest sentit, jo volia posar aquesta xifra en valor per entendre què vol 
dir l’economia d’escala. És a dir, si això ho posem en suma de tots els municipis de la 
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comarca del Ripollès o ho posem en suma de tots els municipis, per exemple, a través 
del Patronat de Turisme del Pirineu de Girona, doncs les sinergies o les possibilitats 
que podem fer amb aquests diners és un efecte multiplicador de l’economia, no? 

Com a exemple, en el cas de Ripoll, al Ripollès, uns quants municipis de la co
marca, gràcies a aquests plans de foment que parlava el senyor Bono, abans del 2017 
vàrem ser benefactors d’un projecte, un projecte de foment del turisme per import de 
262.000 euros. Per tant, com vostès poden entendre, l’efecte i les conseqüències d’un 
projecte de 262.000 euros sobre el territori i la capacitat d’atracció, de generar més 
riquesa, efecte multiplicador, són molt més superiors que els 1.794 que hem rebut el 
2017 gràcies a la taxa turística.

Per tant, jo penso que en aquest sentit es fa més que mai necessària aquesta re
flexió, vistes les conseqüències d’aquest canvi. I, una mica, crec que en el cas del 
turisme és molt important entendre aquesta economia d’escala, que en dic jo, que és 
el tema, doncs, que és més important promocionar una àrea, una regió, una marca, 
una denominació, un producte, que no pas de forma egocèntrica o egoista un nom 
d’un poble o d’un barri. I, per tant, jo crec que aquí com més sinergia puguem posar 
amb una aportació més global, més benefici podem tenir directament en la promo
ció d’aquest turisme que el volem tots, evidentment, sostenible, de qualitat, que gas
ti molts diners, que ens porti molta riquesa al territori i molts llocs de treball i que 
sigui com més general d’arreu del món millor.

Com a preguntes directament al senyor Bono, per tant, jo crec que hauria de que
dar clara aquesta pregunta: té intenció la Generalitat de modificar la taxa turística 
arran d’aquesta seva intervenció? I després també una mica la pregunta: escolti, vis
tos aquests dos anys que portem des de la modificació del 2017, vostè creu, també, 
la Generalitat creu, que això ha permès una millor redistribució, un major reequi
libri territorial en termes d’inversió de promoció turística, amb aquest canvi que es 
va fer el 2017?

I en aquest sentit, doncs, penso que ja estaria, i agraïm, per tant, aquests aclari
ments i aquesta aportació, crec, molt necessària.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Munell. I ara el senyor director general tindrà deu minu
tets generosos per poder donar resposta als grups parlamentaris.

El director general de Turisme

Molt bé, moltes gràcies. Intentaré anar un per un, amb tant de detall com sigui 
possible. Si em deixo alguna cosa, doncs ja m’ho diran i faré per aclarirho després.

Comentava la diputada del PSC: « És una decisió presa?» No, no, no és una deci
sió presa. El que volíem era, diguéssim, evidenciar una inquietud i unes circumstàn
cies que provocaven uns efectes, no? Expressats no sé si molt o poc encertadament 
o recollits prou adequadament per un mitjà, no ho sé. Però el que volíem dir és: 
«Atenció, hi ha hagut canvis que han generat un cert sotrac, no?, en l’estructura que 
teníem.» I en aquests dos anys això ho hem anat veient i es fa sentir. I seguim tenint, 
diguéssim, també, molta pressió per l’entorn local perquè puguem actuar en favor 
seu en altres iniciatives que ens reclama i ens demana. Però la resposta és tan con
creta com «no». I, a més a més, recullo, i s’ha fet en altres intervencions també, una 
iniciativa que apuntava vostè, no?, de dir: «Escolta’m, seiem i parlem, no?» Doncs sí, 
serà bo, perquè ja veu que de l’anàlisi d’un cert rigor en l’aproximació, segurament, 
les percepcions acaben sent, per part d’uns i altres, una mica diferents, no?

Em preguntava sobre el recàrrec, quina opinió en tenia. Bé, li donaré la meva 
opinió. Ara per ara el que ens toca és estudiarho, eh?, valorarho. Valorarho escol
tant a tots els actors. D’entrada, hi ha un seguit de grups, que no són pocs, que en 
l’ajuntament s’hi han manifestat a favor. D’altres que no s’hi han manifestat a favor. 
Hi ha un teixit productiu que també estava dient la seva. 
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No ens ve del tot de nou, entre altres coses, perquè eren força els grups que això 
també ho portaven en els seus programes. Per tant, és normal que, en el normal des
envolupament dels seus compromisos electorals, doncs, això es posi damunt de la 
taula, no? 

Per tant, a mi em sembla que el que cal és estudiarho d’una forma rigorosa, amb 
aquells que ho han promogut, amb els que no ho veuen igualment bé, amb la mi
rada que puguin tindre altres actors que hi estan implicats. De fet, governança és 
això, no? I el nostre ànim és, precisament, construir la nostra també aproximació als 
temes des d’una perspectiva, com dirho, d’accessibilitat i empatia davant de qual
sevol.

Tenim problemes per a la inspecció? No és fàcil fer inspecció, però hi apliquem 
molts, molts recursos. Tants com podem. L’Administració en general, i nosaltres no 
som diferents, té limitació en els seus recursos. El nostre equip està al voltant d’una 
vintena de persones, el propi. Sí que és veritat que intentem aprofitar cada vegada 
més les eines que la mateixa tecnologia ens aporta. Aquesta mateixa tecnologia que 
ha propiciat una eclosió enorme, no?, de tot aquest fenomen de l’allotjament en aquest 
tipus d’habitatges és la que també et proporciona eines com per conèixer millor la 
realitat i intentarla també, doncs, perseguir. 

Per tant, els recursos no són tots els que ens caldrien, no l’enganyaré, però que és 
prou important com fins al punt que, amb els recursos que disposem, hem fet que al
guns elements organitzatius hagin pres la inspecció com un element molt central. I no 
és un element purament estètic. Ara fa tres anys, quan vam reorganitzar la direcció 
general, una de les coses va ser que la subdirecció que era d’ordenació va passar a ser 
la subdirecció d’ordenació i inspecció. Me podrà dir: «És una paraula.» Era una decla
ració d’intencions, i al darrere hi ha la voluntat, precisament, de fer d’això un element 
molt central, no?

Registre de les entitats explotadores. Ens ho han demanat moltes vegades. El  Lluís 
Torrent és un històric a Girona, no?, que ens ho ha demanat. El Joan Calvet, a Tarra
gona, doncs també. Pensem que no sé si té, en aquest escenari actual, molta utilitat. 
Ells el que diuen és: «M’agradaria que aquells que gestionem establiments puguem 
ser vistos com algú que gestiona establiments.» I, pensem: a la demanda no sé si això 
li fa una aportació de valor o de molta més confiança o seguretat, no?

Però és un element que amb ells hem debatut, i també hem intentat explicar les 
raons per les que crèiem que, en una societat en la que tot és més facilitador a l’hora 
de posar en marxa les activitats i les iniciatives, aquest aspecte segurament podia, 
fins i tot, entrar en contradicció amb algun d’aquests elements, no?

I em deia això: «Recursos per a la inspecció al departament.» Si en tinguéssim 
més, els aplicaríem. Està clar, no?

De totes formes –i abans vostè també feia referència, m’ha semblat, al Maresme, 
no?–, hi ha coses que ens agraden. Per exemple, hem detectat, i ho estem acompa
nyant i estem intentant ajudar el Consell Comarcal del Maresme, un desig que tenen 
de proveir, per a aquells municipis que no tenen tanta estructura, un servei mancomu
nat d’inspecció. I nosaltres els estem ajudant, doncs, a poderho fer, no?

Per tant, aquest és un element molt central i que, certament, ens preocupa, on no hi 
podem posar tots els recursos que voldríem, perquè no els tenim, però que no per això 
deixa de ser un objecte molt central de la nostra activitat, no?

Al diputat de Ciutadans, també m’agradaria aclarir el punts que em comentava 
vostè, no? Li he de dir... Bé, a vegades, ja sé que és un element de nomenclatura, 
no?, però hem d’entendre l’impost com el que és: és un impost, no és una taxa. Per 
tant, no actua sobre les externalitats. De fet, no és ni el seu objecte, ni la creació 
passa per això, en el propi marc normatiu que l’acaba regulant. Al que jo he fet re
ferència a l’inici: darrere de l’impost hi ha la voluntat de tindre recursos al servei de 
la competitivitat turística, no? Un podria dir: «Escolta’m, però en la mesura que no 
atens les externalitats, doncs tampoc ajudes a la competitivitat.» D’acord, podríem 
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fer aquesta aproximació, si vol. Però en el 2012, quan es regula, i quan es manté, en 
el 17, malgrat els canvis que s’hi fan, es parla de competitivitat, no?

Vostè em diu: «No hauríeu de només tindre els recursos de l’impost.» Sí, segu
rament, però no en tenim d’altres. Avui, la direcció general s’alimenta de tots els re
cursos a través de l’impost. 

El que és el capítol 1, que no ve en el nostre pressupost perquè és de caràcter ge
neral, com saben, no?, en el conjunt del que són els diferents departaments, aquest 
no. I la transferència que rebem de la Generalitat s’aplica per a capítol 1 i funciona
ment a l’Agència Catalana de Turisme, perquè, per atendre la llei de l’impost, sabem 
que al capítol 1 no hi podem aplicar recursos.

Per tant, tots els que té la direcció general són impost. I els que derivem, que es
tem al voltant, en el darrer pressupost, el del 2017, va ser de 16 milions i mig; doncs 
aquests venien també de l’impost. I la part de l’agència, que tenia una transferència 
d’uns 7 milions, era per atendre capítol 1, costos de funcionament i estructura, no? 
Però, sí, tots són aquests i n’haurien de ser, segurament, més.

En què s’utilitza? En allò que la llei ens diu que s’ha d’utilitzar, en cap altra cosa. 
Intentem ser també extraordinàriament rigorosos en aquest sentit i molt transparents. 
El gruix de les nostres accions, aquelles que estan definides en el pla de màrqueting 
i, de retruc, també en el pla estratègic, tot el desplegament que això significa –són 
documents que coneixen–, doncs, s’alimenta a través de l’impost.

Previsió de recaptació. Com vostè deia, segurament estem molt a prop del seu 
sostre. Podem ser una miqueta més eficients en els sistemes, la gent es pot sentir una 
mica més vigilada i, per tant, aquell que no ho acaba de fer prou bé, doncs que ho 
faci bé. Però, amb aquell gràfic que hem vist abans, pensem que estem molt a prop 
del seu límit.

Brexit i Thomas Cook. Això és important. Li apunto només algunes coses que 
s’han anat fent. Des de desembre de l’any passat, pel que fa al Brexit, estem monito
ritzant la dinàmica del Regne Unit i de l’afectació que això podia generar cada mes. 
I en alguns moments durant aquest període, ho hem fet cada quinze dies. Estem fent 
un seguiment específic de 2.800 agències i «tour operadors» britànics i nordirlande
sos –i del Regne Unit, en el seu conjunt; tot el regne Unit, comptant també Irlanda del 
Nord, 2.800 agents britànics. 

I també estem monitoritzant el volum de places d’aviació, places i seients posats 
al mercat de les companyies aèries, al llarg de tot aquest període. I, en el cas de les 
places en avió, també per períodes a futur de tres i sis mesos. 

Aquesta informació l’estem transferint al conjunt dels actors, a les associacions 
empresarials, als patronats de les diputacions, que també són actors importants a l’ho
ra de capil·laritzar la informació cap al territori. I hem anat prenent el pols de tot allò 
que anava succeint.

Com s’ha traduït fins a la data? Fins a la data, segurament millor del que ens pen
sàvem. Tots, i no només Catalunya com a espai turístic, també la Comunitat Valencia
na, Andalusia, Balears, Canàries... han anat veient, fins a Thomas Cook, que l’evolució 
que prevèiem en aquests set, vuit primers mesos de l’any del mercat britànic seria pitjor 
de la que ha estat. 

De fet, en alguns destins hem crescut. Hem tingut més places programades fins a 
octubre a Barcelona, a Reus i a Girona. I això, quan hi ha més places programades, 
és indicador de que, segurament –fins, hi insisteixo, al mes de setembre– encara hi 
havia prou confiança en el mercat i l’afectació del Brexit no es produïa. Però cada 
quinze dies o cada mes, en el cas d’agost i setembre, hem fet un seguiment específic.

El tema de Thomas Cook també l’hem seguit a Catalunya. Hem tingut..., no 
 només del Regne Unit, perquè Thomas Cook és un grup amb abast..., amb molts 
mercats, i aquí ens proveïa de clients, bàsicament del Regne Unit, però també dels 
Països Baixos, de Bèlgica, d’Alemanya, també tenia alguna marca en els països nòr
dics, tot i que la situació de pertinença accionarial, en el cas dels països nòrdics, és 
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una mica a banda, perquè no en formen part, són part del grup, però no de titularitat 
i, per tant, han quedat fora de tot el procés que hem vist amb la fallida, i també de 
Rússia.

Teníem uns vuitanta mil clients. D’aquests, ens vam trobar que, segurament, al 
voltant d’uns cinc mil necessitaven tornar a casa seva quan es va anunciar la fallida 
la setmana passada. Quan es va anunciar la fallida, quedaven deu dies d’operació a 
l’aeroport de Reus i quatre dies d’operació a l’aeroport de Girona. El primer dia d’ope
ració a l’aeroport de Reus després de la fallida hi havia tres vols. Aquests tres vols es 
van atendre amb companyies alternatives, amb un punt de retard, però es van aten
dre bé. Hem estat en contacte amb les direccions dels aeroports, tant a Girona com 
a Reus, per tant, amb AENA, i hem vist que tot això s’ha anat fent amb normalitat.

Què quedava per arribar? Quedaven per arribar uns quatre mil clients que ja no 
arribaran. Perquè, aquests, ja no se’ls espera. I això té una afectació econòmica. No 
només per aquests que no arribaran, que és la part potser més petita, sinó per la part 
dels impagats.

Hem intentat també calibrar amb el nostre empresariat quina és la dimensió d’a
questa situació d’impagats, i això no és senzill. L’empresariat no sempre dona la infor
mació, a vegades és un punt gelós, i és normal que ho sigui, perquè això també el fa 
mostrarse, no?; i aquí hi ha una estratègia empresarial: «Per què operes més amunt, 
per què no? Jo creia que operaves menys i en canvi a mi no em donaves contingent.» 
Hi ha una part d’una certa opacitat en la informació. I també alguns empresaris ens 
barregen informació de diferents mercats i d’altres ens barregen informació d’altres 
destinacions que no estan a Catalunya, però on hi tenen producte. Per tant, pot ha
verhi un hoteler que té poc producte a Catalunya, però en té molt a Canàries, per 
exemple, i això hi és. Doncs per tot plegat se’ns fa difícil. 

Però en el seu moment la consellera ja em va fer alguna manifestació en aquest 
sentit, el mateix dilluns de la setmana passada, i parlava d’una afectació entre 8 i 10 
milions, potser, d’impagats. Si ho comparem amb Canàries, que és qui més ho pateix, 
o amb Balears, és una situació força més continguda. Entre altres coses, perquè hi 
ha hagut tot un procés de revisió de la relació amb Thomas Cook en els darrers anys, 
perquè ja es veia que la companyia no anava bé, i s’ha redistribuït prou bé el risc.

Això vol dir que el problema és menor? No, el problema és important, però també 
és veritat que hi ha hagut un exercici de correcció, de distribució de volums, s’ha ope
rat més amb TUI, s’ha operat més amb Jet2, s’ha operat més amb algunes plataformes 
de caràcter digital, i ha fet que el risc es distribuís millor.

Estem en contacte amb el ministeri. Hi vam estar aquest dimarts. Vam estar en 
la reunió específica que el ministeri va promoure amb les cinc comunitats més vin
culades a aquest operador. I estem a l’espera també que les mesures que es puguin 
activar de caràcter o bé fiscal o d’estímul, pel que fa a la relació amb les companyies 
a través de taxes en els aeroports, puguin tindre també una aplicació a Catalunya. Hi 
estem a prop.

Deia: «El mercat espanyol havia baixat a Catalunya.» Certament, havia baixat. 
Però també havia baixat en tretze de les altres disset comunitats autònomes. Per tant, 
també veiem que hi ha dinàmiques d’aquest mercat que el porten per una situació 
de canvi d’hàbits, per potser, en fi, d’elements de destinar menys diners a l’oci. Això 
s’havia produït en altres comunitats.

Del grup dels comuns. Bé; l’opinió de l’acord és la que li deia. És a dir, entenem, 
no?, hi ha un seguit de grups que ho porten als programes. És normal que això ho des
pleguin, estem a l’expectativa. Nosaltres ho volem valorar, ho volem calibrar, volem 
sentir totes les veus. I a partir d’aquí, doncs, també, acompanyar amb les decisions 
necessàries, no?

Hi ha prou recursos per combatre les externalitats? Bé, 56, 57, 58 milions són 
cèntims, són molts diners –són molts diners. Però quan parlem del que signifiquen 
al gruix dels pressupostos dels diferents ens locals, el de la mateixa ciutat de Bar
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celona, que és molt més gran que tot això, en el fons estem veient que, quan parlem 
tant, tant, tant de l’impost, estem parlant d’una cosa que té una capacitat de generar 
recursos certament limitada, no? I, com vostè deia, en el fons, al darrere, hi ha un 
altre problema: hi ha un problema de finançament de l’Administració, i singular
ment, si vol –que també–, dels ens locals. Però que no es nou i que no el promou el 
turisme. En municipis que no són turístics també tenen problemes de finançament 
grans. No els salvarem, amb l’impost, aquests problemes.

I també em deia: «Quins són els recursos necessaris per poderlos aplicar?» Es fa 
difícil de dir i estimarho, però alguna estimació que sí que ha fet, precisament, l’Or
ganització Mundial del Turisme, el que ve a dir és que un país que tingui una clara 
vocació en turisme i que el turisme pugui ser un element d’importància estructural en 
la seva economia –a escala estat, me refereixo– hauria de poder destinar entre el 3 i el 
5 per cent dels seus recursos al turisme, amb tot allò que el turisme reclama. Des d’un 
aspecte que estigui vinculat a la seva promoció –és una parcel·la, no sempre és la més 
important– a d’altres que puguin ser alguns dels efectes no desitjats, o passant per al
guns elements de caràcter infraestructural, que pugui necessitar directament el sector. 
Entre el 3 i el 5 per cent, no?

Em comentava també el senyor Rodríguez, diputat del Partit Popular... Potser no 
ho he explicat bé i a l’informe ho intentàvem explicar. El gruix dels anys intenten 
descriure el temps com el tenim en el darrer any, ja. És a dir, no és un any natural, el 
14 o el 15, no, no. Ara, ja..., un cop vam veure, per poder fer l’anàlisi, que ja, a partir 
del 2017, començàvem a encavalcar els exercicis, vam dir: «La resta de la informació 
també treballemla amb el mateix criteri, perquè estarem comparant, com a mínim, 
coses similars.» 

Jo he intentat, a correcuita, mirar si la part, diguéssim, de la definició metodolò
gica del treball estava prou ben descrita, però, li soc sincer, no ho he pogut acabar 
de veure i, si no ho està, farem per explicarho millor.

El canvi del 2017 entra en vigor a partir de l’abril. Per tant, el primer trimestre en
cara es va liquidar com si fos el 30 per cent i a partir de l’abril els municipis, els ens 
locals van començar a liquidar ja el 50 per cent. És a dir, el primer trimestre encara 
va ser així.

Les variacions que em deia, del 17 al 18, i si el diferencial..., m’ha semblat enten
dre que em veníeu a dir, senyor diputat..., m’ha semblat entendre: «Heu perdut per
centatge, però com que hi ha un increment de la quota això es compensa.» No ben 
bé, perquè no és suficient. Perquè, de fet... –per mantenir unes xifres en ment, no?–, 
és a dir, podríem estar recollint en l’exercici en el que encara estàvem al 70 per cent, 
33 milions, i al següent ja només ne van arribar 27. La recaptació era més alta, però 
els vint punts de diferència, doncs, ens feien sentir més.

No hi ha conveni addicional amb Barcelona des del 2017. N’hi havia hagut, però a 
partir, precisament, de que ja es comença a transferir el 50 en lloc del 30 i que la xifra 
ja és molt més important, no es va signar el conveni, amb el fet de que el diferencial 
dels vint punts era molt superior al mateix conveni. I en el cas de la Vall d’Aran, i ate
nent al seu règim singular i al marc normatiu que també el regula, ells el que reben 
és una part de la nostra part, i d’això se n’han sentit, perquè la nostra part també s’ha 
fet més petita.

Malgrat tot –i ara parlo de memòria, i estaríem parlant de vinti...–, aquest di
ferencial són diners, però de la seva part sobre la nostra part, aquests vint punts de 
menys sobre els que ells actuaven no arriben als trenta mil euros, vintipocs mil eu
ros. Aquesta és la dimensió del fet. Són diners, però són aquests. 

M’estic allargant una mica. Em sap greu, eh?
A què es dedica l’impost?, no?, ho tornàvem a dir abans. Bé, a allò que preveu la 

llei, i no pot ser d’una altra manera. L’apliquem sobre allò, amb coses noves, com 
pot ser la inspecció, el control, que això està bé que pugui ser així. I els altres usos, 
ho torno a dir: és que dona pel que dona, aquesta xifra. És a dir, podem decidir que 
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siguin, no ho sé, per a altres coses. De fet, la decisió és vostra, això ho decideix el 
Parlament, ho ha decidit ja el Parlament, això, en el seu moment. Però a mi em sem
bla que perdre de vista allò que va generar l’impost, que era afavorir la competiti
vitat del sector turístic català, seria, segurament, fer un flac favor al sector turístic; 
perdre excessivament de vista allò. Soc conscient de que hem de ser flexibles i l’hem 
flexibilitzat, però perdre absolutament de vista allò a nosaltres ens deixaria sense 
cap mena de recurs per actuar en política turística i intentem fer la nostra feina bé i 
necessitem recursos per ferla. 

Preocupació per la distribució manifestava, també, el diputat del grup de Junts. 
Sí, de fet, és una mica el que ens va portar a fer aquestes declaracions, de dir: «Aten
ció, se’ns encomana, i el mateix Parlament ens encomana coses» –arriben dels dife
rents grups regularment propostes de resolució en les que ens dieu: «Heu de fer això, 
això i això» i ens insistiu en coses d’aquestes de redistribuir i d’actuar en benefici 
d’una activitat més equilibrada, més sostenible, en benefici també d’una menor esta
cionalitat– «però, si no disposem dels recursos, això és una mica difícil, no?»

S’ha produït una cosa –i abans el diputat m’ha semblat que ho apuntava, des del 
Grup de Junts– que és veritat. Els ens locals apliquen malament els recursos? No, 
els apliquen a allò que toca, i els fedataris públics a nivell municipal, si és el cas, o 
comarcal, si és el cas, ens ho diuen, i nosaltres això ho validem i ho seguim. Ara bé, 
s’ha produït un efecte de vasos comunicants? Sí. Què vull dir amb «un efecte de va
sos comunicants»? Imagineu que abans un municipi mitjà en dedicava deu a la seva 
activitat d’impuls a l’activitat turística i aquest municipi, de cop i volta, en rep, a tra
vés de l’impost, quatre. El següent exercici en dedicava catorze? No, potser n’hi dedi
cava onze, però els deu s’havien encongit una mica; això ho hem vist. Els que rep de 
l’impost es dediquen al que s’han de dedicar? Sí. Ara, l’exercici de vasos comunicants 
també l’hem identificat, no?

I feia dos preguntes molt concretes. «Té intenció de modificar l’impost ara?» No. 
Hem posat damunt de la taula la inquietud del que significa una afectació d’allò que 
ens ha passat en aquests darrers dos anys. I ho hem manifestat. En benefici de l’en
torn local i des d’un exercici d’enorme sensibilitat cap al municipalisme.

«I ha afectat la redistribució?» Doncs una mica sí, i és el que he intentat expres
sar quan heu vist que alguna de les mesures, sobretot els plans de foment, han que
dat debilitades.

Si em permet encara el president, només una última apreciació des d’una pers
pectiva precisament de defensa del municipalisme. Molts dels que esteu aquí sou 
sensibles a això, però deixeunos dir –o deixeume dir– que també en som, nosaltres. 
En el meu departament la consellera ha estat regidora; la secretària general, alcal
dessa; el secretari sectorial, alcalde; i jo he treballat vintiun anys en una diputació. 
Per tant, de bo de bo, creieunos, cap de les mesures que posarem damunt de la taula 
serà contra els municipis d’aquest país.

El president

Moltes gràcies, senyor Bono. I ara, si els sembla bé, obrirem un segon torn per 
repreguntar o demanar algun tipus d’aclariment.

Volen que obrim torn? (Pausa.) No? Doncs donem les gràcies al senyor director 
general i fem un recés de dos minutets per poderlo acomiadar.

El director general de Turisme

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de cinc de la tarda i deu minuts i es reprèn a dos quarts de 

cinc i un minut.

El president

Molt bé, reprenem la sessió. 
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Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés 
a la universitat

250-00846/12

I passem al segon punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre el 
bilingüisme a les proves d’accés a la universitat, que la defensa, pel Grup Parlamen
tari de Ciutadans, el senyor Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidente. La propuesta de resolución presentada por Ciudadanos que 
pide que los modelos de examen de acceso a la universidad se ofrezcan en catalán 
y castellano se enmarca en la defensa de Ciudadanos para que todos los catalanes 
tengamos los mismos derechos lingüísticos.

Por un momento, les pido que se imaginen que los modelos de examen se entre
garan exclusivamente en castellano y solo, si algún alumno lo pidiera, se le entregara 
la versión en catalán. ¿Se lo imaginan? Yo estoy seguro de que todos lo conside
rarían inadmisible, ¿verdad? Seguramente es así. Pues bien, es igual de inadmisible, 
absolutamente igual, ni más ni menos, de inadmisible, que se entreguen en catalán 
y, solo si un alumno explícitamente lo reclama, se le ofrezcan en castellano. 

Catalán, castellano y aranés son lenguas oficiales, y son las lenguas mayoritaria
mente habladas en Cataluña. Por eso –por eso–, las administraciones tienen la obliga
ción de garantizar y respetar los derechos lingüísticos de sus hablantes. Las personas 
tienen derecho a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales y las administraciones 
están obligadas a garantizar y respetar ese derecho. Están obligadas a la disponibi
lidad lingüística que supone que las administraciones atiendan a los ciudadanos, ya 
sea oralmente o por escrito, en la lengua oficial que elijan libremente y sin condicio
nantes.

No obstante, y, sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que nin
guna de las distintas administraciones de la Generalitat garantiza la igual libertad 
de aquellos ciudadanos que quieren utilizar el castellano. Y, por supuesto, no lo hace 
la Administración educativa, que en el caso que nos ocupa lleva diecinueve años in
cumpliendo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y discrimi
nando a los alumnos castellanohablantes.

Diputados y diputadas, yo les quiero hacer una pregunta, que es a su vez una re
flexión. ¿No es mejor que los alumnos pudieran disponer de los cuestionarios en las 
lenguas oficiales y eligiesen libremente en qué lengua oficial realizar las pruebas? 
¿No es más razonable y equitativo que un alumno pueda expresarse en la lengua que 
se sienta más competente y, por tanto, en igualdad de condiciones y oportunidades 
que el resto de alumnos? 

Piensen que en las pruebas de acceso a la universidad unas décimas determinan 
su futuro universitario y profesional y, en ese sentido, también su futuro personal. 
Por tanto, es un tema importante. ¿Por qué hacemos del tema identitario una cues
tión tan fundamental? Dejemos libertad y dejemos que sea la competencia del alum
no..., en aquella en qué mejor se pueda expresar, y en aquella que a su vez va a ser 
después cualificado por su capacidad de conocimiento y de saberlo expresar. Dejé
mosle que elija ese idioma, esa lengua oficial en la que hacerlo.

Miren, voy a acabar; y voy a acabar diciendo algo contundente. Rosa Parks, a la 
que ustedes en muchas ocasiones mencionan, luchó y defendió que todos los ame
ricanos tuvieran los mismos derechos con independencia del color de su piel. Pues 
bien, tengo que decirles que en Ciudadanos defendemos que todos los catalanes ten
gamos los mismos derechos con independencia de la lengua que hablemos, y por eso 
no dejaremos de denunciar la desigualdad y la discriminación de derechos lingüís
ticos que existe en Cataluña. 

Y, créanme, no pararemos hasta eliminarla.
Muchas gracias.
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El president

Moltes gràcies, senyor Espinosa. Com que no hi han esmenes presentades, té la 
paraula, pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Alícia Ro
mero.

Alícia Romero Llano

Bé; bona tarda. Nosaltres hem demanat al Consell Interuniversitari de Catalunya 
per aquesta proposta de resolució que fa Ciutadans, i la resposta que ens donen és 
que, evidentment, qualsevol alumne pot triar la llengua que vulgui a l’hora de respon
dre els exàmens i les proves de les PAU.

Si tenen un enunciat que és en català, poden contestar en castellà, i si demanen 
l’enunciat en castellà, se’ls dona i poden contestar en castellà. Per tant, no sé massa 
on està la dificultat. I si hi ha hagut algun problema a vegades ha estat per un tema 
logístic, que no hi han hagut prou còpies i el que hauríem de fer és garantir que hi 
fossin, evidentment. Però, tot i així, com que tothom entén el català, si tens enunciat 
en català, pots contestar igualment en castellà; no hi ha cap tipus de problema. Per 
tant, jo a vegades penso que el Grup de Ciutadans segueix volent formar part del pro
blema en comptes de formar part de la solució. I, per tant... (veus de fons) –«ai», sí, 
sí, «ai»–, el dilluns ho veurem. 

I, per tant, doncs, nosaltres ens abstindrem, perquè això que ells demanen ja es 
fa i el que volen és generar el dubte de que a Catalunya a vegades es parla poc en 
castellà o no es deixa parlar en castellà o, senzillament, no es pot contestar en cas
tellà, quan això no és veritat. La gent parla castellà a l’escola, al pati, on li dona la 
gana i, a més a més, es poden contestar els exàmens de les PAU en castellà, tal com 
el Consell Interuniversitari de Catalunya ens ha confirmat.

Per tant, ens abstindrem en aquesta proposta de resolució.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Muchas gracias, señor presidente. Jo una primera reflexió que voldria fer és que 
potser sí que en una d’aquelles coses en què hauríem d’estar tots d’acord en aquest 
Parlament és a deixar de mencionar Rosa Parks a cada intervenció que es fa, perquè 
és una mica cansat, és una mica pedant i és una mica contradictori sempre que s’uti
litza la figura de Rosa Parks. Crec que podríem fer un d’aquests acords que es fan a la 
Junta de Portaveus entre tots els grups: inclourehi Rosa Parks, si pot ser també a Nel
son Mandela i a Gandhi, com a mínim, i que tots intentéssim establir un debat sense 
haver de mencionar figures històriques. Més enllà, també els diria que no sé què opi
nen els seus socis de govern de que utilitzin precisament a Rosa Parks com a exemple.

Després, és que jo, honestament, no veig el problema enlloc. Un alumne a Cata
lunya, a les PAU i al sistema universitari, pot fer l’examen en la llengua que vulgui, 
més enllà de en quin idioma estigui escrit l’enunciat. Si l’enunciat està escrit en ca
talà i no entén el català, a més, el pot demanar en castellà i ferlo en castellà. I això 
passa a les PAU, passa a la universitat i passa en tota l’educació superior.

Pot preguntar a classe al professor en castellà i el professor li ha de contestar en 
castellà. Pot fer els exàmens a la universitat inclús en anglès, si no són, la seva llen
gua vehicular, ni el català ni el castellà, com passa amb molts alumnes, especial
ment amb alumnes que venen d’altres països.

Jo aquesta obsessió en que ja no només no pugui tenir el català cap espai prefe
rent, sinó cap espai de normalització en el nostre sistema educatiu, a mi em preocu
pa. Més enllà d’això, el fet de que un alumne pugui contestar un examen en català, 
en castellà, en anglès precisament el que no fa és manllevar cap dret lingüístic a cap 
alumne i, per tant, és una situació en la que jo entenc que hauríem d’estar tots d’acord, 
perquè és el que passa al conjunt de l’Administració pública. Un té dret a dirigirse al 
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conjunt de l’Administració pública en l’idioma en què es senti més còmode, en l’idio
ma en què tingui més facilitat per expressarse.

Que vulguem fer d’un conflicte lingüístic el fet de que la primera opció que dona el 
Departament d’Educació, en aquest cas, sigui el català, a mi, honestament, em sembla 
que és una mica absurd i em sembla, a més, que banalitza una mica també la figura 
històrica de Rosa Parks. No crec que el problema fonamental de Rosa Parks fos que se 
li dirigissin a ella en un idioma que ella podia escollir.

I, per tant, nosaltres votarem en contra d’aquesta proposta de resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, en nom del Grup Parlamentari del Partit Po
pular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Jo crec que el problema que es planteja en aquesta proposta de resolució no 
és tant si es poden fer els exàmens en català o en castellà, sinó que per defecte el que es 
pretén és que es faci en català. Aquestes són les instruccions i això és el que es pretén.

Si no passés d’aquí, doncs en condicions normals no hi ha d’haver cap problema 
perquè l’alumne que ho pugui requerir pugui demanar l’enunciat en castellà, que evi
dentment també hi té dret, a tenir aquest enunciat en castellà. El que passa és que diu: 
«Ferho constar en l’informe.» És a dir, que aquells alumnes que demanen que l’exa
men els sigui facilitat en llengua castellana van a parar a la llista. Sí, això és lo que 
diuen les instruccions del Consell Interuniversitari, això ho diuen les instruccions del 
Consell Interuniversitari.

Clar, davant d’aquestes circumstàncies no és ja «i qui s’atreveix a demanar l’exa
men en castellà?», per anar a parar a una llista, sinó «qui s’atreveix a respondre 
l’examen en castellà?», quan quedarà de forma evidenciada qui l’ha volgut fer en 
castellà per voluntat, no? I, per tant, hi ha una certa coacció. I això es posa de ma
nifest en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I per tant, en
tenem que alguna cosa s’ha de fer per corregir, per garantir que qualsevol alumne 
pugui fer les proves en català o en castellà, pugui rebre l’enunciat en català o en cas
tellà amb respecte absolut als seus drets lingüístics i amb absoluta llibertat.

I això és el que volem i hem de reivindicar. I, per tant, fent la interpretació d’aques
ta proposta de resolució que va en aquest sentit, el nostre grup li donarà suport.

El president

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

Gemma Espigares Tribó

Gràcies, president. Em sembla una d’aquelles propostes de resolució a les que 
ja ens tenen acostumats, que és barrejarho tot, buscar el conflicte sempre, sempre, 
sempre, perquè –i ara parlaven de Rosa Parks– és com si jo agafo ara i els dic que 
avui la Guàrdia Civil ha fet un tuit parlant del dia de la noviolència. I vostès em 
diran: «I què té a veure?», i jo li diré, doncs miri: «En lloc de buscar el conflicte, in
tentarem buscar la solució», que li deia abans l’altra diputada, «i veurà en la Guàrdia 
Civil aquest objectiu de voler no tornar a ser violents.»

Però li deia lo de barrejarho tot perquè al final, a l’exposició de motius, vostès 
parlen de que «las instrucciones hablan de repartir primero los enunciados del exa-
men en catalán». Vaja, no hi veig més problema que..., en el moment que el 95 per 
cent de la gent escriu la resposta..., pot escollir, i escriu la resposta en català; que el 
català és la llengua vehicular al nostre país; que en sis anys no hi ha hagut mai cap 
problema –i això, de les últimes estadístiques que tenim–, i que a més a més és gent 
que durant els quatre anys de l’ESO i els dos de batxillerat, com a mínim, està es
colaritzada en català i, per tant, es prepara per fer les proves en català i, si més no, 
que si ho vol fer en castellà té tota la possibilitat, però que això no és un problema.



DSPC-C 347
3 d’octubre de 2019

Sessió 16 de la CEC 26

El text que vostès presenten continua: «Y, solo si algún alumno lo pide, darle la 
versión en castellano y recuperar la versión en catalán.» Home, només faltaria. Lo de 
recuperar la versió en català, que suposo que també ho volen tergiversar, també volen 
buscarhi segones intencions..., entendrà vostè que en unes proves de selectivitat, si 
hi ha cent alumnes a l’aula, només se’n poden repartir cent i s’ha de poder controlar 
el número de còpies que hi ha. (Veus de fons.) Perfecte, m’alegro que aquesta part, 
almenys, la puguin entendre.

Tornant a dir que poden contestar en l’idioma que vulguin, poden tenir l’enun ciat 
en català i demanar traduccions o explicacions o, fins i tot, tenir aquesta còpia en cas
tellà; no només en castellà, en castellà i aranès. I li posaré com a bon exemple la Uni
versitat de Lleida, març del 2019: la Generalitat, el Consell d’Aran i la Universitat de 
Lleida signen un conveni perquè les proves d’accés es puguin fer també en aranès. Per 
tant, tan preocupats que estan del castellà, els encoratjo a que també es preocupin de 
l’aranès i que també hi hagi exàmens disponibles en aquesta llengua.

I, finalment, perquè em semblen molt greus les acusacions que el diputat del PP 
acaba de fer, quan diu «hacerlo constar en el informe». En cap cas es demana el nom 
a cap persona. Primer, perquè haurien de saber –espero que hagin fet la selectivitat o 
tinguin a prop algú que l’hagi fet– que un cop entres a l’aula estàs «anonimitzat» i en 
cap moment se’t demana el teu nom, i el DNI està allí per comprovar que el número 
coincideix i no hi han falsedats, però en cap moment s’identifica l’alumne per saber 
qui és. I, per tant, «hacerlo constar en el informe» és a efectes d’estadística i a efectes 
organitzatius i de poder saber quantes còpies hi ha en castellà (remor de veus), perquè 
òbviament que l’alumne –ho he dit abans– pot escriure en català o en castellà, per 
tant, no veig per què l’hauries d’identificar. No entenc els riures que hi ha, perquè a 
mi em sembla prou greu acusar amb una cosa com aquesta, quan em sembla que el 
professorat que està a l’aula intenta fer la feina de la millor manera possible i en cap 
cas, ho torno a dir, s’intenta identificar a ningú.

Per tant, on alguns veuen discriminació, veuen desigualtat, veuen imposició del 
català i demanen instruccions per poder imposar una altra cosa, jo el que veig és per
secució, novament, del català. Per tant, contra la persecució, reafirmarnos en el mo
del de cohesió social que suposa el català i la llengua, i contra el conflicte permanent 
que vostès volen buscar, solucions puntuals quan calguin, que sempre hi són, i igno
rància, i convenciment de que funciona.

El president

Moltes gràcies, senyora Espigares. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Ca
talunya, té la paraula la senyora Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bé, bona tarda a tothom. Ja és una mica compartir tot el que han dit els com
panys d’altres partits aquesta tarda. Una vegada més, una voluntat de crear polèmica 
allà on no n’hi ha. Suposo que avui ens porten els milers i milers de reclamacions 
dels alumnes que a Catalunya no han pogut fer les proves d’entrada a la universitat, 
perquè no han entès l’examen o no se’ls ha facilitat l’examen en la llengua que l’han 
demanat.

Bé, totes les comunitats autònomes que tenen oficialment més d’una llengua pro
cedeixen exactament com Catalunya. (Veus de fons.) Sí. I tots aquells països europeus 
que tenen també multilingüisme fan servir el mateix procediment.

Els exàmens poden ser sol·licitats en castellà sense cap problema i sense identificar 
aquell que ho hagi demanat. No hi ha cap llista negra, si és que van per aquí. Des de 
sempre els exàmens s’han pogut contestar, com ja han dit altres companys, en català, 
castellà i aranès, que, per cert, com deia la companya dels republicans, des de l’any 
2019 s’incorpora també en els enunciats de les proves d’accés a la universitat, com ha 
de ser, perquè nosaltres sempre sumem, no restem, i defensem els drets lingüístics de 
tots els parlants.
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Tampoc mai cap alumne ha estat discriminat per la llengua que ha fet servir a 
l’hora de contestar els exàmens. De fet, si hagués estat així segurament ja estaríem 
a les portades de tots els diaris, no? 

Els fets són els que són. El 95 per cent de les respostes dels exàmens es fan en 
català i, ho repeteixo, no hi ha cap problema en demanar els exàmens amb l’enunciat 
en castellà o aranès.

He pogut observar que aquesta mateixa polèmica s’ha creat a les Balears per una 
tal Sociedad Civil Balear, que no pels mateixos alumnes, sinó per una entitat politit
zada. Bé, sincerament, costa molt d’entendre quin és el seu objectiu més enllà d’uns 
tristos titulars.

Van començar i segueixen amb els temes de sempre: l’escola catalana i la dis
criminació del castellà, i ho repeteixen i ho repeteixen, però ni una sola vegada han 
sigut capaços de reconèixer que la discriminació que tant diuen es tradueix amb que 
els alumnes catalans treuen les millors notes de castellà a les proves de la selectivitat 
(remor de veus) i que són els sisens més aprovats de les disset comunitats autònomes; 
sis, de disset.

I ja posats a parlar d’això, potser s’haurien de preocupar més d’altres comunitats 
autònomes com Castella i Lleó, que treu les notes més baixes en castellà.

Però, és clar, parlem de sentències, no? Ja que parlen tant de sentències (remor de 
veus), el nostre model lingüístic...

El president

Si us plau, si us plau, respectem el ponent.

Glòria Freixa i Vilardell

...ha estat avalat per una sentència del Tribunal Constitucional –sí, el seu Tribu
nal Constitucional–, de 20 de febrer de 2018, d’acord?, que em sembla que és el ma
teix del que acostumen a parlar vostès. Em sembla que ja n’hi ha prou de perdre el 
temps amb una proposta darrera l’altra que no té cap més objectiu que buscar con
flictes en el si de la nostra societat. Fets que, per cert, abans que entressin vostès a 
l’esfera política, no generaven cap conflicte; al revés, unitat i integració.

I, per acabar, si tal com diuen vostès, vostès fan política per a tots els catalans 
–per a tots els catalans–, sigui quina sigui la seva ideologia, com és que inverteixen 
tant de temps en tombar l’exitós model lingüístic de l’escola catalana, i ara en les 
proves de la selectivitat, i no inverteixen ni un sol minut en la lamentable situació 
de l’ús del català en l’àmbit judicial? O que cap català es pugui dirigir a un notari i 
aconseguir que l’escriptura vingui ja, per defecte, en català? Només en un 65 per cent 
de casos no se’ns ofereix la possibilitat de decidir que el català sigui la llengua en la 
que volem nosaltres les escriptures.

Per tant, entenc que això no els suposa cap motiu per promoure una proposta de 
resolució. Bé, ho dic per allò que sempre diuen que parlen en nom dels interessos 
de tots els catalans.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Freixa. I passarem a votar la proposta. (Antonio Espinosa 
Cerrato demana per parlar.) Sí, senyor Espinosa...

Antonio Espinosa Cerrato

Volia un minut per contradiccions.

El president

Vint segons, senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Aviam, conflicte i polèmica. Precisament, la proposta que porta Ciutadans aca
baria amb tots els conflictes i totes les polèmiques si, realment, estiguéssiu interes
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sats en acabar amb tots els conflictes i polèmiques. (Veus de fons.) Perquè us he fet 
una pregunta molt concreta. I, honestament, hauríeu de respondre.

Imagineuvosho al revés, que fos en castellà o...

El president

Senyor Espinosa, s’esgota el temps.

Antonio Espinosa Cerrato

...es reparteixin els exàmens...

El president

Senyor Espinosa, senyor Espinosa, si us plau. (Veus de fons.) 

Antonio Espinosa Cerrato

...a demanda...

El president

Senyor Espinosa, senyor Espinosa... (Veus de fons.)

Antonio Espinosa Cerrato

Contesteu aquesta... (Veus de fons.)

El president

Senyor Espinosa, si us plau! 

Antonio Espinosa Cerrato

Contesteu.

El president

(Per raons tècniques, no han quedat enregistrats els primers mots de la interven-
ció de l’orador.) ...la paraula? 

Santi Rodríguez i Serra

Contradiccions, però jo amb cinc segons en tinc prou.

El president

Endavant.

Santi Rodríguez i Serra

No, per mostrar la nostra satisfacció perquè, com que els alumnes catalans la mi
llor nota en llengües que treuen és la de l’alemany, podem arribar a la conclusió de 
que els catalans parlen més bé l’alemany que els mateixos alemanys.

El president

Passem... (Veus de fons.) Passem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Set vots a favor: 6 del Grup de Ciutadans i 1 del Partit Popular.
Vots en contra de la proposta?
Són 11 vots en contra: de Junts per Catalunya, Grup Republicà i Catalunya en 

Comú Podem. 
I abstencions?
Dos abstencions, de Socialistes i Units per Avançar.
Queda rebutjada la proposta.

Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les universitats 
públiques 

250-00875/12

I passem al següent punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
la revisió del finançament de les universitats públiques, presentada pel Grup Parla
mentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Jorge Soler.
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Jorge Soler González

Bé; molt bona tarda. Gràcies, senyor president. Diputades i diputats, avui por
tem a revisió aquesta proposta del model de finançament. Certament, per començar 
aquest debat, jo pensava citar la Rosa Parks, però és cert que he descobert que hi ha 
un altre grup en aquest Parlament, doncs, que decideix a qui es pot citar o no es pot 
citar. Llavors, m’he quedat absolutament intranquil, perquè dic: «Bé, tiraré de Man
dela.» Es veu que de Mandela tampoc puc parlar. (Rialles.)

Bé, recordo, també, en alguna comissió, i precisament crec que va ser en aquesta 
comissió, que un dia vaig parlar del Jordi Pujol i hi va haver grups que es van en
fadar, perquè, bé, vaig parlar de la seva corrupció, i llavors em van tallar el micro. 
Desconec si avui me’l tallaran per parlar del Jordi Pujol –el de les condemnes, eh?, 
el del 3 per cent. Per tant, com que no puc parlar de la Rosa Parks, ni del Mandela, 
ni del Jordi Pujol, doncs, bé, me cenyiré a altres coses. Però sí és cert que em sorprèn 
que hi hagi grups que, continuadament, decideixen quines propostes podem portar 
l’oposició a aquest Parlament.

Per resumirho molt senzillament, perquè avui vull parlar d’universitats, portaré 
jo, amb el meu grup, totes aquelles propostes de resolució que tingui a bé de portar. 
I, per tant, celebro que vostès no vulguin parlar ni de la Rosa Parks, ni del Mandela, 
ni del Jordi Pujol, ni de la corrupció, ni del 3 per cent. Però jo us garanteixo que hi 
ha uns diputats que sí que volem parlar d’allò que considerem que és important, però 
no per nosaltres solament, sinó per la nostra ciutadania i per la gent que representem, 
en aquest cas més d’1 milió de votants que creuen que sí que és important que hi hagi 
una millora del sistema educatiu. I dic del sistema educatiu perquè ara parlaré doncs, 
evidentment, per centrarme en el tema, d’universitats, però és evident que hi ha una 
part constant de Catalunya que no veu una realitat, i és la realitat que defensa que 
hi ha models de millora, clarament, a la universitat, però també al sistema educatiu. 

Crec que ho ha dit un diputat molt millor del que ho aconseguiré jo. Però, bé, és 
que és bastant ridícul dir i quedarse tan ample, doncs, que aquí a Catalunya se pot 
aprendre molt millor i que el nivell d’espanyol és millor que el d’aquella gent que, 
bàsicament, parlen espanyol a casa seva.

Però, bé, de simplisme que és el sistema..., doncs avui segueixo parlant d’aquell 
model d’èxit. Vostès diran que hi ha un model d’èxit educatiu, i jo vinc aquí i nego la 
major, perquè ho he fet des dels darrers anys, i ho tornaré a fer sempre que em deixin 
presentar aquelles propostes que considero i consideri el meu grup que són priorità
ries per als catalans. 

I per tant, els garanteixo que com més els molesti a vostès, més vindrà aquest 
diputat a aquesta comissió a defensar el que estic defensant avui, per cert: i és que 
tenim un model, en aquest cas educatiu, universitari, que cal millorarlo. I per fer
ho? No hi ha dubte, avui no porto tampoc una primícia per als catalans, més que la 
primícia que ens va portar aquí, en aquesta comissió, el representant de l’Associa
ció Catalana d’Universitats Públiques. I per tant, per si els molesta, perquè tinc la 
impressió que potser tampoc..., que aquest tema és un tema que divideix, que és un 
tema, bé, que enfronta els catalans o que busca..., bé, no ho sé, són adjectius que no 
acostumo a tenir al meu vocabulari, però que és probable que en les següents inter
vencions els hagi d’escoltar. Però en aquest cas no em podran negar que va ser aquí 
el representant dels rectors qui va venir a aquesta comissió a dirnos que el model 
de finançament de Catalunya universitari cal millorarlo.

Dit això. El document –que ni tan sols és genuí meu, eh?, és una adaptació del 
que està demanant la comunitat universitària– què demana? Revisar el model de fi
nançament. Perquè és evident que la universitat està mal finançada, infrafinançada. 
I per tant, ells parlaven també del pressupost. 

Però, indubtablement, parlaven del reconeixement. El reconeixement d’un model 
universitari que cal millorar, encara que ja sé que tenim un model d’èxit o, segura
ment, ho sabrem o ho coneixerem dintre dels propers minuts. Però, en tot cas, ells 
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també ens demanen aquest reconeixement per millorarlo, perquè és inferior el pres
supost al de fa una dècada, i és evident que això el fa un model insostenible.

I, a més a més, ens garantien... i ens demanaven que els donéssim recolzament, 
també, per ser una referència social. No hi ha dubte –i abans una diputada ho deia–, 
doncs, que nosaltres sí que ens emmirallem també al sistema universitari. I, per tant, 
el volem prioritzar. Volem que aquí s’assumeixi que les universitats catalanes públi
ques són una prioritat per al futur de Catalunya. Nosaltres així ho recolzem.

I ara mateix, doncs, creiem que cal prendre’s amb seriositat i rigor el tema uni
versitari i que cal que sigui amb fets i no amb paraules. Això és una demanda que ve 
de la ciutadania i en què Ciutadans estarà sempre present.

I acabo, senyor president, diputades i diputats. Com que seguiré parlant i, en 
aquest cas, del sistema universitari..., però recordem que la Rosa Parks, doncs, he vist 
que els incomoda moltíssim, caldrà treureho a totes les nostres intervencions, perquè 
sàpiguen que sí, que la ciutadania també a Catalunya té una representació que, evi
dentment, parlarem del que ens vingui de gust per defensar la millora de Catalunya.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. I ara, en nom del Grup Parlamentari Republicà, té 
la paraula, per defensar les esmenes, el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Gràcies, president. Sí; no, no en faré cap referència, perquè és una sessió una 
mica freaky, eh?, avui. (Rialles.) Però, en qualsevol dels casos, per tant, dediquemli 
el temps a les propostes. Perquè, si no, un tindria el dubte de que quan es dedica 
molt de temps a no defensar la teva proposta i a parlar d’altres coses és que no te 
l’acabes de creure, la teva proposta, no? Però, en aquest cas, coneixent el diputat Jor
ge Soler, segur que no és així. 

Hem fet una esmena que no canvia l’esperit, ni molt menys, de la proposta. De 
fet, la proposta per revisar el model de finançament i, a més, basarlo en indicadors 
de qualitat... De fet, el model de finançament deu fer uns vint anys que funciona, 
quan es va canviar aquella relació amb les universitats, a les quals era a criteri del 
Govern de torn quin era el finançament, i es va fer un polinomi que l’adequava, jo 
crec que amb criteris prou objectius, però és veritat que ha passat molt de temps i 
que, probablement, això s’ha d’adaptar a la realitat.

I és per això que el que, senzillament, proposem a l’esmena és que això es faci 
allà on ja s’està treballant. De fet, el grup 3 de la permanent de la mesa del pacte 
nacional és qui està treballant el debat de com s’obre –i ho dic així– el meló del mo
del de finançament, quina part ha de ser basal general, quina part ha de ser basal de 
recerca, quina part ha de ser competitiva de recerca. No hi ha consens, actualment, 
entre les universitats, en funció de les grans i de les més petites. 

Estic segur que el diputat convindrà amb mi que no pot ser unilateralment el Go
vern que canviï el model i que això ha de ser en consens amb el sistema. I, per tant, 
per això introduïm aquesta esmena, que, senzillament, el que demana és que es faci 
allà on s’està fent. Perquè, si s’aprova aquesta resolució, més enllà de ser una reco
manació, llavors hi haurà un treball paral·lel, al marge del consens que hi ha amb els 
rectors. I li recordo, com vostè diu, que va comparèixer el president de l’ACUP i va 
fer una demanda de més recursos. La demanda de més recursos, que, reiteradament, 
s’ha aprovat en el Parlament; aquest és un tema. I per tant la nostra posició és: i en 
el moment que hi hagi pressupostos. 

I una cosa és el debat sobre el nivell de recursos i una altra és el model de finança
ment. I el president de l’ACUP ens va dir a tots aquí que per al model de finançament 
volien trobar un consens en el si del pacte nacional. I separava el nivell de recursos, 
que ja hem aprovat en aquest Parlament –i després la capacitat o no del Govern, en 
tant que aquest Parlament aprovi els pressupostos– i l’altra és el model en si. 
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I per tant, estic convençut que ens acceptarà l’esmena perquè no contradiu en ab
solut el text, senzillament el porta a que insta el Govern a que consensuï, a través del 
pacte, amb els rectors, quin ha de ser el model i quins han de ser aquests indicadors 
de qualitat que vostè suggereix i que hi puc estar completament d’acord.

Gràcies, senyor president.

El president

Moltes gràcies, senyor Castellà. I ara, pel Grup Parlamentari de Junts per Cata
lunya, té la paraula el senyor Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Moltes gràcies, president. Jo, a diferència del diputat Castellà, sí que vull fer una 
petita referència al que s’ha dit sobre el model educatiu. 

D’alguna manera, semblava que hi havia un cert sarcasme al parlar de negar el 
model d’èxit educatiu, s’ha dit que es negava la major i que dintre dels propers mi
nuts sabríem..., no?, fent referència que potser algun dels diputats que donen suport 
al Govern ho diria. Doncs, efectivament, jo l’hi dic. Però no és perquè jo ho digui al 
cap d’uns minuts, sinó que això vostè ho sap, com tots nosaltres, des de fa unes set
manes, i no des de fa unes setmanes d’aquest any, que també, sinó des de molts anys 
anteriors, perquè, quan apareixen els diversos índexs internacionals que valoren la 
qualitat de les universitats, doncs bé, les universitats catalanes sempre queden neta
ment per davant de la majoria de les altres universitat de l’Estat en aquests índexs. 
Per tant, sí, en aquests moments, fins aquests moments, i dins del marc de l’Estat 
espanyol, el model universitari català creiem que és un model prou bo.

Dit això, si anem pròpiament al tema del finançament de les universitats, ja s’ha 
dit, però cal remarcar que en les reunions del Pacte nacional per a la societat del co
neixement estan representats el Govern; les universitats, que, evidentment, és l’agent 
principal; altres institucions; agents socials, i també els partits polítics, tots els nos
tres. En aquest entorn s’està debatent el model de finançament de les universitats. 
No veiem la necessitat de ferho en un altre si hi ha representats tots els agents que 
els acabo de comentar. Creiem que aquesta feina s’hauria de tenir en compte, sent, 
per tant, el Pacte nacional per a la societat del coneixement el marc idoni on tractar 
aquesta qüestió.

De fet, a principis d’estiu, la taula permanent d’aquest pacte va aprovar diferents ob
jectius, entre els que destacaria: establir les dimensions econòmiques del sistema uni
versitari; establir l’estructura del finançament basal d’universitats públiques, centres i 
grans infraestructures de recerca; establir les bases d’un nou model de finançament de 
la universitat pública, i l’estudi dels costos reals i per programes del finançament es
tructural, sistema de beques públiques i finançament basal de la recerca.

Fixins’hi, ja hi ha molta feina que s’està d’acord a tirarla endavant i que ja s’està 
duent a terme. En l’actualitat s’estan desenvolupant aquests objectius a partir dels in
dicadors i mesures que s’acordin. I vostès que ens proposen? Un altre? Recomençar? 

Bé; per tant, resumint, creiem que sí, o sigui, en el què hi estem d’acord –en el què 
hi estem d’acord–, en debatre el sistema de finançament, però en l’on, el com, de quina 
manera, no hi estem d’acord, perquè creiem que s’ha de debatre en el marc d’aquest 
pacte.

D’aquí ve la nostra posició en aquesta proposta de resolució, que serà l’abstenció.
Moltes gràcies, president.

El president

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

Alícia Romero Llano

Gràcies, president. Bé, en el cas d’aquesta proposta de resolució, jo crec que no 
és incompatible el que diuen uns i altres. Perquè, quan va venir aquí el president de 
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l’ACUP, que és el rector de la UB, el que va fer és un clam al cel. I va dir: «Escol
tin, la situació financera que vivim les universitats és molt complicada. Portem uns 
quants anys d’unes retallades que ens van dir, en el seu moment, el 2012, que eren 
conjunturals. I per tant, un cop millorada l’economia, això hauria d’haver revertit. 
No s’ha revertit.» I el que va dir és: «Escolta, d’urgència, necessitem augmentar el 
finançament a les universitats.» Com a mínim, per tornar al moment, a aquells re
cursos dels 900 milions de l’any 2010. Això és el que va dir.

I després és veritat que tota la seva reflexió deia: cal pensar en un nou model de 
finançament, probablement controvertit, perquè no totes les universitats pensen igual, 
les grans, les petites, hi ha unes necessitats d’unes, d’unes altres, hi estem d’acord, 
però és veritat, és cert que hi ha un clam al cel.

A més, al juliol es va aprovar una moció que va presentar el meu grup i que vam 
guanyar, vam aprovar, en la que es demanava un seguit de quantitats d’augment de 
finançament per a les universitats. I, per tant, ens agradaria que el Govern les com
plís. Evidentment, el Govern ens pot dir: «Escolti’m, és que no hi ha pressupostos.» 
Bé, doncs veurem la proposta de pressupostos que se’ns presenta enguany per al 2020 
si incorpora aquells 900 milions que nosaltres demanàvem i que es va aprovar en 
aquest...

Però no només això, sinó que és que a les propostes de resolució del debat de polí
tica general vam tornar a presentar la mateixa proposta i es va tornar a aprovar. 

És a dir, que hi ha una necessitat urgent financera per a les universitats que caldria 
que atenguéssim per revertir aquelles retallades que ja es va dir en el seu moment que 
eren conjunturals i, per altra banda, i paral·lelament, hi ha un debat, és veritat, que s’ha 
de fer en el si del pacte per canviar, modificar, revisar el model de finançament.

Crec que és compatible i, per tant, nosaltres, com que estem d’acord amb un i amb 
un altre, tal com, a més a més, s’ha aprovat en aquest Parlament, el que farem és votar 
favorablement aquesta proposta de resolució i esperem que el Grup de Ciutadans no 
accepti l’esmena, perquè és voler barrejar les coses i distreure’ns, i no. Cal augmen
tar amb urgència el finançament de les universitats, malgrat el debat que hi ha en el 
pacte, que és molt més de fons, i en el que podem estar d’acord. Però avui hi ha una 
urgència que hem d’atendre, i si no ho fem, crec que..., no només el Govern, sinó que 
ens equivoquem, perquè ho hem dit moltes vegades, no sé quin país volem si no és un 
país que tingui el seu teixit econòmic basat en el coneixement.

Doncs bé, ja ens ho explicaran.
Moltes gràcies.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Sí, jo crec que el debat és més entre la proposta 
i l’esmena que la proposta en si, perquè crec que les opinions ja són prou conegudes 
en aquest Parlament, com comentava la companya Alícia. Ja hi ha diversos mandats 
parlamentaris per augmentar el finançament de les universitats públiques i, en tot 
cas, crec que s’ha establert una discussió que jo no comparteixo.

És a dir, jo crec que les universitats necessiten un pla d’acció urgent –anome
nemlo com vulguem, en aquesta moció s’anomena així– per abordar els problemes 
financers que tenen ara i que tindran aquest curs, perquè no és només un finançament 
molt estret; és un finançament molt estret en circumstàncies que estan canviant ja en 
el temps. És a dir, un finançament molt estret de les universitats amb un EPIF apro
vat, que funciona com un conveni col·lectiu sobre la taula, que obliga a actualitzacions 
salarials i a canviar models contractuals en el sistema de recerca, cosa que suposa 
majors dotacions pressupostàries. Un pressupost limitat sobre un personal laboral que 
té dret a l’actualització salarial dels seus salaris en plantilla.
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És a dir, no és només, i sobretot, i també, sobre infraestructures universitàries 
que requereixen inversions de la mateixa universitat. És a dir, no és només que es
tiguem parlant sempre de que hi ha un pressupost limitat, sinó que hi ha un pressu
post limitat en una situació d’urgència que cal que eviti el que ningú vol d’aquí, que 
és que les universitats públiques entrin en fallida pressupostària i no puguin tancar 
pressupostos o els hagin de tancar generant deute o generant dèficit, o endeutantse 
mitjançant el que abans s’anomenaven «peatges a l’ombra» i que ara ja no s’anome
nen així.

I com que no volem això, entenem que per a aquest curs, com a mínim, hi hauria 
d’haver un pla de finançament urgent que permeti posar sobre la taula quines necessi
tats de finançament estructurals tenen les universitats i com les cobrim, excepcional
ment, aquest any, mentre treballem tots en revisar el model de finançament i en revisar 
el finançament basal via pressupostos.

I, per tant, una cosa i l’altra no només no són excloents, sinó que una cosa i l’al
tra són necessàries i és necessari abordarles aquest curs. I és necessari abordarles 
aquest curs perquè ja era necessari el curs passat, i l’anterior i l’altre, quan van entrar 
en aquest Parlament i el Parlament es va posicionar que era necessari abordarles amb 
urgència, i no s’ha fet.

I, per tant, aquest any, més enllà de la discussió de pressupostos, creiem hones
tament que el Govern hauria de tenir un finançament extraordinari a les universitats 
públiques, inclús, independentment, d’aquesta negociació.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. I ara, en nom del Grup Parlamentari del Partit Po
pular, té la paraula el senyor Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. Bé, és evident que hi ha un problema a les universitats, i ho és no només 
pel que ens explicaven a la compareixença de l’ACUP al juliol, sinó perquè ja ens ho 
explicaven també al novembre. I en aquesta legislatura ja han estat dos compareixen
ces de l’ACUP per explicarnosho, i crec que bàsicament en línies generals tots els 
grups hem compartit les peticions que ens feien per la urgència també que ens plante
javen i per la situació que arrosseguen des de fa tants anys, des del 20112012, que es 
van començar a patir retallades perquè no hi havien en aquell moment més recursos.

I aleshores, el problema on està? Home, jo recordo que després de la compareixen
ça de l’ACUP, que es va entrevistar amb el Govern el mes de juliol passat, el secretari 
d’Universitats va sortir dient: «Doblarem el finançament de les universitats públiques 
d’aquí al 2025.» No sé si aquell va ser un acord que es va prendre en el si del Pacte 
nacional per a la societat del coneixement, però em fa la impressió de que no; que va 
ser una sortida fruit d’allò que expressen els rectors: «Escoltin, tenim una urgència i, 
per tant, davant de la urgència cal actuar.»

Jo ja entenc, o sigui..., perquè aquí el veritable problema on està? El veritable pro
blema està en que tenim un Govern que no té pressupostos; no té pressupostos, entre 
d’altres coses, perquè ni s’ha atrevit a aprovarlos en el si del mateix Govern i por
tarlos al Parlament, perquè realment el problema és aquest: els pressupostos.

I com que el problema són els pressupostos i vostès no volen abordar encara ara 
l’autèntica font del problema, que és aquest, el de la negociació pressupostària, el d’a
provar uns pressupostos al Govern o de portarlos al Parlament, el de negociarlos, el 
d’intentarlos aprovar, tirem pilotes fora dient: «Va, el Pacte nacional per a la societat 
del coneixement això ja ho arreglarà.» No, no, si aquest no és el problema; si el pro
blema és que fan falta que es destinin recursos a la universitat, i això no és una decisió 
que s’hagi de prendre en el pacte. Això és una decisió que ha de prendre el Govern, 
però, perquè la prengui, el que cal és que hi hagi voluntat política.

Nosaltres l’expressarem votant favorablement aquesta proposta.
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El president

Moltes gràcies, senyor Rodríguez. I ara, per posicionarse sobre l’esmena, té la 
paraula el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé, doncs; moltes gràcies, novament, president. Diputades i diputats, gràcies, pel 
debat, pel to i pel contingut de les vostres intervencions. 

Certament, aquesta proposta anava encaminada a donar més concreció; com hem 
vist, doncs, hem aconseguit, i crec que llavors això vol dir que hem fet bé de portar 
una mesura com aquesta avui al Parlament, de tornar a situar, una vegada més, la im
portància que té, no solament per a Ciutadans, que és obvi que la té, sinó per a la resta 
de grups, la mancança que hi ha econòmica a les universitats. I, per tant, és important 
que tothom vagi sentint, no?, que estem aquí, sense oblidarnos que aquest tema és 
una prioritat, i que cal situarla dia sí, dia també. I, evidentment, aquesta concreció 
caldria, com acabem d’explicar, no?, ferla concreta, amb uns pressupostos que, bé, 
que ni estan ni crec que s’esperen.

Per tant, no solament parlàvem, i no era la meva intenció i no ho ha estat, per això 
no ho he definit com tal, del canvi de model, que també, jo crec que n’hem de par
lar. Bàsicament, perquè, des de Ciutadans, hem donat suport a aquest canvi de model 
que s’estigui pactant entre els agents diversos que ho estan fent; doncs, bé, portin una 
proposta, cap dubte, cap esmena, en aquest sentit.

Però el que sí és cert, i entengui’m també, senyor Castellà, una mica la posició, 
no?... És perquè alguns, no solament per aquest pacte, és que nosaltres ja vam viure... 
Us en recordeu, no? Vostè i jo vam anar al que es va fer, al que es va inaugurar la 
legislatura passada. Aquest any se li ha canviat el nom, però segueix en marxa. Però 
vostè sap que, a més, jo vinc des de la Comissió de Salut, on cada dia m’expliquen 
també que hi ha pactes, que hi ha acords que s’estan fent des de l’època, en aquest 
cas, del senyor Comín, que continuen fentlos, i culpen..., ho atribueixen a que mai 
s’acaben aquestes reunions, per la qual cosa mai hi ha canvis a implantar al sistema 
sanitari. Al sistema universitari, doncs, passa exactament el mateix.

I és aquest el motiu pel qual voldríem concreció pressupostària, i no solament de 
model; motiu pel que no acceptem l’esmena.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Soler. I passaríem a la votació de la proposta.
Vots a favor de la proposta?
Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan

çar, Grup Parlamentari del Partit Popular i Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem; 10 vots a favor de la proposta.

Vots en contra de la proposta?
No n’hi han.
Abstencions?
Del Grup Parlamentari Republicà i del Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 

Per tant, 10 abstencions.
Queda aprovada la proposta.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 
de comerç, serveis i fires (substitució de membres de la ponència)

202-00011/12

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és la referència a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, on la por
taveu del Grup Parlamentari de Ciutadans ens comunica una substitució: la del dipu
tat Martí Pachamé Barrera, que substitueix la diputada María Luz Guilarte Sánchez. 
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Per tant, la comissió pren coneixement de la substitució i nomena el diputat Mar
tí Pachamé ponent de la ponència.

(Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.) Sí, senyor Lucas Ferro...

Lucas Silvano Ferro Solé

Està acabat aquest punt, no? És que és en relació amb la sol·licitud de compareixença.

El president

Sí, ara passem a les sol·licituds de compareixença.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí.

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i 
Coneixement sobre els convenis que s’han de signar amb les empreses 
subministradores de gas i electricitat en aplicació de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge 
i la pobresa energètica (retirada)

354-00168/12

Anunciar la nostra retirada de la cinquena sol·licitud, del cinquè punt de l’ordre del 
dia, que és la sol·licitud de compareixença de la consellera d’Empresa i Coneixement. 
Bàsicament, i ho explico molt breument, perquè parlant amb el Departament d’Em
presa i Coneixement hem arribat a la conclusió de que seria millor retirarla d’aquí i 
portar la compareixença conjunta entre la consellera d’Empresa i Coneixement i el 
conseller de Treball, Afers Socials i Família a la Comissió d’Afers Socials i Família.

I és, bàsicament, perquè en la qüestió dels convenis sobre pobresa energètica el 
Departament d’Empresa és veritat que hi juga un paper, en la signatura de convenis, 
però el Departament d’Afers Socials i Família, diguemne, és qui desenvolupa les 
polítiques públiques que hi fan referència, i entenem que era millor que es fes una 
compareixença conjunta a l’altra comissió i que es pogués fer una avaluació integral 
sobre aquestes polítiques.

Segurament serà una compareixença a petició pròpia, així permet agilitzarho i 
que es faci una compareixença al més aviat possible; si no, la registraríem nosaltres; 
però informar a aquesta comissió que es produirà a la Comissió de Treball, Afers 
Socials i Família.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Prenem nota de la retirada.

Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas Espinalt, president 
de la Federació d’Associacions d’Oci Nocturn d’Espanya, perquè expliqui 
la situació del sector de les discoteques (retirada)

356-00541/12

Per què em demana la paraula, senyor Pachamé?

Martí Pachamé Barrera

Per demanar una retirada també. 

El president

Sí, digui’m, senyor Pachamé.

Martí Pachamé Barrera

Sí, voldríem demanar una retirada de la sol·licitud de compareixença de Ramon 
Mas Espinalt. El punt número 6 de l’ordre del dia. Seria per portarlo a una altra 
comissió més escaient.

Gràcies.
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El president

Gràcies, senyor Pachamé. També prenem nota d’aquesta retirada.
Ens quedarien dos sol·licituds de compareixença. No sé si les podríem votar con

juntament? Els sembla bé? (Pausa.) 

Sol·licituds de compareixença d’Andrés Carasso Vendrell, 
delegat d’Iberdrola a Catalunya, i d’Isabel Buesa Gambau, 
directora general d’Endesa a Catalunya, perquè informin sobre 
el compliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, 
amb motiu de la carta enviada als ajuntaments amb relació als talls 
de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabilitat 

356-00561/12 i 356-00562/12

Doncs votem conjuntament la sol·licitud de compareixença d’Andrés Carasso Ven
drell, delegat d’Iberdrola a Catalunya, i la sol·licitud de compareixença d’Isabel Buesa 
Gambau, directora general d’Endesa a Catalunya. Passem a votar les compareixences. 

Vots a favor?
Per unanimitat. 
Per tant, queden aprovades les dues compareixences.
I ara, sense més punts a tractar, doncs donem per tancada la sessió. Agrairlos 

la presència.
Gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i dos minuts.
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