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Sessió 11 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 Laura Vílchez Sánchez, acompanyada del vicepresident, Jordi Ter-

rades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa el lletrat Antoni 

Bayona Rocamora.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Joan 

García González, María Luz Guilarte Sánchez i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciuta-

dans; Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué i Ferran Roquer i Pa-

drosa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Ferran 

Civit i Martí, Gemma Espigares Tribó i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Alícia Ro-

mero 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 Cata-

lunya.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels 

Chacón i Feixas, acompanyada de la directora general d’Indústria, Maria Matilde Villarroya 

Martínez.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. 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, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Acord de la co-

missió sobre les compareixences (text presentat: BOPC 77, 7).

1.1. Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi, en representació de la Pimec, 

amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de co-

merç, serveis i fires (tram. 352-00548/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

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

Debat i votació de la proposta.

1.2. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comerç de la Pimec amb 

relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 

serveis i fires (tram. 352-00572/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i vo-

tació de la proposta.

1.3. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupament de Boti-

guers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 

Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00549/12). Grup Parlamen-

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

Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.4. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupament de Boti-

guers i Comerciants de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 

Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00563/12). Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.5. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional de 

Grans Empreses de Distribució amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00550/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.6. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Barcelona Oberta amb 

relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 

serveis i fires (tram. 352-00551/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, jun-

tament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 

votació de la proposta.

1.7. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell d’Empreses Dis-

tribuïdores d’Alimentació a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 

la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00552/12). Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.
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1.8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell d’Empreses Dis-

tribuïdores d’Alimentació de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 

la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00567/12). Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.9. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Entitats de Re-

tail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de 

l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00553/12). Grup Parlamentari Socialistes i 

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

per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Entitats de 

Retail de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 

de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00573/12). Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.11. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres de 

Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires (tram. 352-00554/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la proposta.

1.12. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 

amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de co-

merç, serveis i fires (tram. 352-00578/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

1.13. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-

balladors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 

de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00555/12). Grup Parlamentari Socialis-

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

Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.14. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-

balladors amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires (tram. 352-00579/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

1.15. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumi-

dors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de 

l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00556/12). Grup Parlamentari Socialistes i 

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

per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.16. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Iniciati-

va per a la Reforma Horària amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00557/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.17. Proposta d’audiència en comissió d’Aurelio del Pino González, president de l’Asso-

ciació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei de mo-

dificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00558/12). 

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

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.18. Proposta d’audiència en comissió d’Aurelio del Pino González, president de l’As-

sociació de Cadenes Espanyoles de Supermercats, amb relació a la Proposició de llei 

de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-

00559/12). Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre 

diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la 

proposta.

1.19. Proposta d’audiència en comissió de Camilo Tarrazón Rodón, president del gremi 

d’Empresaris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
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la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00560/12). Subgrup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, juntament amb un altre diputat del Subgrup Parla-

mentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.20. Proposta d’audiència en comissió de Pilar Sierra, directora del Gremi d’Empresa-

ris de Cinemes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00561/12). Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-

listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

1.21. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Empresaris de 

Cinemes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 

de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00577/12). Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.22. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Grans 

Empreses de Distribució a Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de 

la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00562/12). Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.23. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Nacional 

de Centrals de Compra i Serveis amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00564/12). Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.24. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió d’Eixos Co-

mercials Turístics de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00565/12). Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.25. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cecot amb relació a 

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

fires (tram. 352-00566/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 

la proposta.

1.26. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 

de l’Empresa Familiar del Retail amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00568/12). Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.27. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Gremis de 

Comerç, Serveis i Turisme amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 

18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00569/12). Grup Parlamentari 

de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.28. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Barcelona 

Comerç amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires (tram. 352-00570/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

1.29. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Fundació Comerç 

Ciutadà amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires (tram. 352-00571/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

1.30. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del centre comercial L’Illa 

Diagonal amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, 

de comerç, serveis i fires (tram. 352-00574/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

1.31. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Cade-

nes Espanyoles de Supermercats amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 

Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00575/12). Grup Parlamen-

tari de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

1.32. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb 

relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, 
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serveis i fires (tram. 352-00576/12). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i vo-

tació de la proposta.

1.33. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell General de 

Cambres de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, 

de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires (tram. 352-00580/12). Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2. 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, juntament 

amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Nomenament de 

la ponència (text presentat: BOPC 77, 7).

3. Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de suport a l’empresa 

(tram. 390-00012/12). Control de compliment.

4. Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-

presa i Coneixement sobre el procés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre 

Tecnològic per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la resta de centres tecnològics 

avançats (tram. 355-00028/12). Comissió d’Empresa i Coneixement. Sessió informativa.

5. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 

UNIVERSITATS. QUALITAT DEL SISTEMA UNIVERSITARI

5.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les universitats que no 

exigiran el nivell B2 d’anglès el curs 2017-2018 (tram. 311-00112/12). Jorge Soler González, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 23).

5.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’alumnes 

universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès (tram. 311-00113/12). Jorge Soler González, del 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 29, 24).

5.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’alum-

nes universitaris que tenen el nivell B2 d’anglès, per universitats i per graus (tram. 311-

00114/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 

presentat: BOPC 29, 24).

5.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions pre-

vistes perquè els alumnes universitaris tinguin el nivell B2 d’anglès en acabar el grau (tram. 

311-00115/12). Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació 

(text presentat: BOPC 29, 25).

UNIVERSITATS. PROTOCOL DE SEGURETAT

5.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el protocol de se-

guretat en els actes de la Universitat de Barcelona (tram. 311-00430/12). María Luz Gui-

larte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 

113, 10).

5.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures de segu-

retat en un acte d’homenatge a Miguel de Cervantes a la Universitat de Barcelona (tram. 

311-00431/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substan-

ciació (text presentat: BOPC 113, 10).

5.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la generalització d’ac-

tes violents en els campus universitaris (tram. 311-00436/12). María Luz Guilarte Sánchez, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 113, 12).

CONSUM

5.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les campanyes com 

ara la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic (tram. 311-00746/12). 

María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text pre-

sentat: BOPC 219, 60).

5.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes negatius en 

la competitivitat i la imatge nacional i internacional de campanyes com la de l’Assemblea Na-

cional Catalana sobre consum estratègic (tram. 311-00747/12). María Luz Guilarte Sánchez, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 219, 60).
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5.10. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els efectes negatius 

en l’atracció d’inversions i en la creació d’ocupació per a les empreses de campanyes com 

la de l’Assemblea Nacional Catalana sobre consum estratègic (tram. 311-00748/12). María 

Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 

BOPC 219, 61).

5.11. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures i les ac-

cions previstes per a impedir que determinats col·lectius separatistes organitzin campanyes 

d’assenyalament d’empreses i consumidors (tram. 311-00749/12). María Luz Guilarte Sánchez, 

del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 219, 61).

INDÚSTRIA I SEGURETAT INDUSTRIAL

5.12. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’import i la destina-

ció de la inversió atreta el 2018 (tram. 311-00840/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup 

Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 245, 87).

5.13. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’empre-

ses que formen part de la cartera d’inversió atreta el 2018 amb les quals hi ha un acord sig-

nat (tram. 311-00841/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 245, 88).

5.14. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’oferta concreta de 

recursos, condicions, avantatges i beneficis per a atreure projectes d’inversió industrial 

d’empreses internacionals (tram. 311-00842/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 245, 88).

5.15. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre i tipus de 

les instal·lacions previstes per als projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals 

(tram. 311-00843/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 245, 89).

5.16. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de llocs 

de treball que es crearan amb els projectes d’inversió industrial d’empreses internacionals 

(tram. 311-00844/12). María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Substanciació (text presentat: BOPC 245, 90).

La presidenta

Molt bé. Doncs comencem la sessió.
Benvinguts a aquesta nova sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement. Avui 

comencem amb un ordre del dia una mica dens.

Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires

352-00548/12 a 352-00580/12

El punt número 1 de l’ordre del dia és la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, serveis i fires. S’aprovaran les propostes 
d’audiència que es van demanar pels grups, i, a continuació, nomenarem els ponents 
de la ponència.

Fer avinent que, quan s’acordin les audiències, es convocarà la representació de 
l’entitat corresponent, en cas de que no indiqueu el contrari. I, havent parlat en el 
principi de la comissió amb els portaveus, pregunto a la comissió si es poden votar 
en bloc les audiències o ho fem en funció de l’ordre del dia que us van passar. (Veus 
de fons.) Podem fer-ho conjuntament? (Pausa.) Molt bé. (Veus de fons.) D’acord. 

(Santi Rodríguez i Serra demana per parlar.) Sí, senyor Rodríguez?

Santi Rodríguez i Serra

Només una observació, perquè, entre els blocs, sí que no quadra dintre els blocs, 
però sí que hi ha una petició duplicada, que és la número 8, en la que s’especifica la 
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persona, i la número 22, que demana la mateixa entitat sense especificar una perso-
na en concret. 

(Veus de fons.)

La presidenta

Ah, d’acord. Doncs ho arreglarem, això, en la proposta definitiva.
Passem, doncs, a la votació del total del bloc de propostes d’audiència per a la 

Proposició de llei de comerç, serveis i fires.
Vots a favor?
S’aproven totes les propostes d’audiència, doncs, per unanimitat.
(Pausa.)
Sí, un altre punt amb referència a això, que havíem parlat també amb antelació 

era si preguntar a la comissió si es poden substanciar en ponència en lloc de fer-ho 
en comissió. Ho podem fer per assentiment. (Pausa.) D’acord.

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

202-00011/12

Molt bé. Doncs el segon punt de l’ordre del dia serà preguntar als grups el ponent 
per a la ponència de la proposició de llei.

Molt bé. Pel Grup de Ciutadans...

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gràcies, presidenta. Per part del nostre grup seré jo mateixa.

La presidenta

Pel Grup Socialistes?

Alícia Romero Llano

Sí, jo mateixa.
Gràcies.

La presidenta

Pel Partit Popular? (Pausa.) Senyor Rodríguez. Pel Grup Republicà?

Antoni Castellà i Clavé

El nostre grup ho farem arribar per escrit.

La presidenta

I per Junts per Catalunya?

Teresa Pallarès Piqué

Pallarès.

La presidenta

Sí, demanarem el ponent als grups de Catalunya en Comú Podem i la CUP, que 
no estan presents.

Control del compliment de la Moció 12/XII, sobre les polítiques de suport 
a l’empresa

390-00012/12

D’acord, doncs passem al punt número 3: el control de compliment de la Moció 
12/XII, sobre polítiques de suport a l’empresa. I, donat que és el Grup Socialistes 
que ho ha proposat, té la paraula la diputada Alícia Romero, per manifestar el seu 
criteri sobre el compliment de la moció.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Intentaré ser breu. Mireu, no sé si us recordeu que fa uns 
mesos vam presentar, el Grup Socialistes i Units per Avançar va presentar una inter-
pel·lació amb la seva subsegüent moció amb relació, doncs, a l’atracció d’inversions, 
d’empreses, de talent a Catalunya, no?

Un dels punts que es va aprovar era que es presentés en el termini de tres mesos 
un acord per a la recuperació de la confiança i el crèdit reputacional, en què es res-
tablissin i es garantissin la seguretat jurídica, l’estabilitat política, amb un seguit de 
temes que per nosaltres són importants pel que fa, doncs, al desenvolupament eco-
nòmic del nostre territori, no? I és tant així perquè ens sembla, doncs, que cal garan-
tir l’estabilitat política i la seguretat jurídica, perquè evidentment això ajudi encara 
més a atraure-hi inversions, talent i empreses.

No estem dient que no estigui passant, però és veritat que les darreres dades sem-
bla que moderen el nostre creixement, no? I és veritat que aquesta moció és de molt 
abans, perquè és del mes d’octubre, però, en tot cas, sembla, doncs, que podria estar 
alentint-se el nostre creixement pel que fa a les inversions, no?, entre moltes altres 
coses. I demanàvem fer aquest acord, que crec que té sentit, sobretot quan estem en 
una legislatura –i crec que ho he dit algunes altres vegades– en la que constantment 
està en qüestió si hi haurà eleccions demà o demà passat. Això és un dels primers 
elements que no genera estabilitat ni certeses, en concret a les empreses, que és del 
que anava aquesta moció.

I, per tant, quan el Govern, el departament ens ha enviat el control del compli-
ment d’aquesta moció amb tots els punts, amb alguns d’ells tampoc hem quedat del 
tot satisfets, però creiem que més o menys responen al que havíem demanat. Però és 
veritat que en aquest punt a, en el que demanem aquest acord per a la recuperació 
de la confiança i el crèdit reputacional, doncs, el Govern ens ha respost que hi ha un 
pacte nacional per a la indústria i que això és tot.

Bé, em sembla que no és el que es va aprovar. El que es va aprovar és presen-
tar en el termini de tres mesos un acord com he explicat, no? No s’ha presentat en 
aquests tres mesos. Creiem que no es pot dir que ja tenen un altre pla, perquè aquell 
pla, a més a més, és un pla nacional per a la indústria; nosaltres demanàvem un 
acord que afecta més aspectes, a infraestructures, a coneixement, a atracció de ta-
lent i d’empresa, dinamització del teixit econòmic..., és a dir, molts més aspectes.

Em sembla que no respon, el que ens diu el departament, a la moció que es va 
aprovar en el Ple, i, per tant, doncs, demanem l’empara en aquesta comissió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Ara, per fixar el seu posicionament a la resta de grups, 
té la paraula la senyora María Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, presidenta. Bien, a la vista está que el Govern no ha cumplido ni esta 
moción ni ninguna otra que tenga que ver con la mejora ni la confianza, ni la repu-
tación, ni mucho menos la seguridad jurídica o la estabilidad política. Solo hay que 
ver como siguen enrocados en desafiar la gravedad, y nunca mejor dicho, la grave-
dad que comporta la continua desobediencia ante los requerimientos, por ejemplo, 
de la Junta Electoral, para que haya unos espacios públicos libres de simbología par-
tidista, que dañan todos y cada uno de los puntos aprobados en esta moción.

A este Govern le interesa empobrecer Cataluña. Mientras ustedes se enriquecen 
después del 3 per cent, ahora van ustedes a por su único objetivo: llevarse el cien 
por cien, porque no están aquí para gobernar, sino para perpetuarse e imponer su 
ideología por encima de quien y lo que sea y a cualquier coste, que pagan todos los 
ciudadanos mientras ustedes se suben el sueldo un 5 por ciento –me refiero al Go-
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vern. Los datos, los de verdad, los que solo reconocen ustedes en sus mails internos 
son los que les ponen en evidencia y les aterrizan a la realidad.

En 2018, el PIB catalán creció el 2,6 por ciento, mientras el de Madrid lo hizo  
el 3,2. En 2017, Cataluña representaba el 19,2 por ciento del PIB español, y Madrid, el  
18,9, pero recordemos que, ya en 1980, Cataluña ya representaba el 19,2 por ciento 
del PIB español, mientras que Madrid solo alcanzaba el 14,1 por ciento.

Las expectativas de futuro, por tanto, no son mejores. Cae la inversión extran-
jera estrepitosamente: se crean más empresas en Madrid que en Barcelona, donde 
la fuga de empresas alcanza ya casi las seis mil. Las agencias de rating continúan 
calificando la solvencia catalana como bono basura, y esto tendrá un impacto ne-
gativo progresivo en los próximos años, pero para el Govern todo esto tiene efecto 
cero, solo para el separatismo, porque para el resto del mundo la legitimidad de su 
procés sí que es igual a cero, aunque ustedes nieguen el fracaso de su pantomima 
de octubre de 2017. Ya sabían, y como su propia documentación ha demostrado, que 
su único objetivo era y es crear un conflicto –y leo, textual– «orientado a generar 
inestabilidad política y económica, que fuerza al Estado a aceptar sus condiciones»; 
por cierto, documentación en la que ustedes califican a sus propios seguidores de 
«convencidos hiperventilados».

Aquí no lo reconocen, pero su Govern se intercambia información sobre los efec-
tos negativos a medio y largo plazo para las exportaciones: descensos del 50 por 
ciento en las ventas al resto de España y el 18 por ciento a la Unión Europea; y, como 
escenario probable, una reducción del 20 por ciento del PIB, aproximadamente.

Pero seguimos. En la moción se aprobó que presentasen acuerdos sobre la atrac-
ción y generación de talento, y lo que tenemos es una ley de formación y califica-
ción profesionales sin desplegar después de cuatro años y pésimas condiciones eco-
nómicas y laborales para los investigadores. También se aprobó la dinamización de 
empresas y objetivos para que lleguen a todo el territorio las inversiones, y que se 
generen puestos de trabajo.

¿Dónde están esas medidas? ¿Recuerdan que ustedes gobiernan? ¿Cómo se han 
concretado? ¿Qué han hecho para fomentar la innovación de las pymes? ¿Destinar 
un vergonzoso 0,08 por ciento del total de presupuesto de la Generalitat a la innova-
ción? ¿O por los autónomos, a los que se les ha bajado la cuota gracias a Ciudadanos? 
¿O por bajar las tasas universitarias? Ya nos han dicho que de esto ni hablar. ¿O por 
el comercio y el turismo?

En Barcelona, núcleo y termómetro de la actividad económica del territorio, y 
además con la inestimable ayuda de la señora Colau, que siempre está dispuesta 
cuando ustedes la necesitan, seguimos sin tener implementada la ventanilla única 
empresarial. La marca Barcelona, desprestigiada, a tal punto que diversos países 
han tenido que recomendar no viajar a Cataluña debido a la inestabilidad política. 
Han alentado campañas de turismofobia, multas lingüísticas a los que pagan religio-
samente sus impuestos, pero subvenciones millonarias a la venta de falsificación de 
las mafias. Caos de movilidad cada vez que hay un acontecimiento relevante para la 
promoción de la ciudad, como es el Mobile. Récord en desahucios. Incremento de 
la delincuencia. Narcopisos en vez de vivienda social. Como siempre, cero medidas 
efectivas, y menos que estén dispuestos a cumplir, ni en esta moción ni en cualquier 
otra, que les aparte de su insensatez. También su desinterés por el progreso de Ca-
taluña, una Cataluña moderna, europeísta y un modelo de convivencia democrática.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Ara, pel Partit Popular, té la paraula el senyor Rodrí-
guez.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Jo, com no haig de fer campanya per a les eleccions muni-
cipals de Barcelona (rialles), segurament seré més breu en la meva intervenció i em 
limitaré, doncs, a l’avaluació del control del compliment d’aquesta moció. I dir que, 
certament, és decebedor; és decebedor almenys pel que esperàvem, no? Esperàvem, 
com a mínim, doncs, un petit exercici d’autocrítica i de reconèixer que algunes co-
ses, alguns indicadors no són tot el positius que haurien de ser i no compleixen, ni 
molt menys, l’esperit de la moció que es va aprovar, no?

I, bàsicament, jo crec que hi han tres elements fonamentals, no? El primer, el Pacte 
per a la Indústria. No hi ha cap mena de dubte que la manca de pressupostos de la Ge-
neralitat l’any 2018 i l’any 2019 és un impediment important per a l’execució del Pacte 
per a la Indústria. I, per tant, això no és que no es reflecteixi en el control del compli-
ment de la moció, sinó que fins i tot es desprèn cert cofoisme amb relació a com s’estan 
fent les coses amb relació a la indústria. I no són així. La realitat ens diu que, a l’exer-
cici 2018, el pes de la indústria sobre el PIB català ha disminuït amb relació al 2017, i 
aquesta és una dada preocupant.

Segon element, l’evolució de la inversió estrangera. Doncs també podem conti-
nuar fent cas de l’FDI Markets, que es fa relació..., fa referència a anuncis. Però, si 
agafem les dades de l’Idescat, que són les dades no d’anuncis sinó d’inversions ma-
terialitzades, veiem que el 2018 continua disminuint la inversió estrangera a Catalu-
nya, i, concretament, ho fa un 16 per cent sobre una reducció que ja va ser del 60 per 
cent a l’exercici 2017. Per tant, doncs, continua plovent sobre mullat.

I, per acabar, les dades també amb relació al turisme. Ens preocupa, i molt, cosa 
que sembla que al Govern no li preocupa gens, que hi hagin mercats, com són els 
del Regne Unit, Alemanya, els Estats Units, Canadà o Austràlia, que emeten aproxi-
madament el 30 per cent dels turistes que venen a Catalunya, que estiguin advertint 
precisament els seus conciutadans dels riscos de venir a Catalunya per la conflicti-
vitat política que es pot generar en els carrers de Catalunya.

Per tant, atenem la petició del Grup Socialistes en l’empara amb relació al con-
trol del compliment d’aquesta moció.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Ara, pel Grup Republicà, té la paraula el diputat An-
toni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Des del nostre grup parlamentari pensem que el compli-
ment de la moció té resposta per part del Govern i que, per tant, no té sentit la de-
manda d’empara. Jo..., és a dir, la demanda que fa el Grup Socialistes bàsicament 
està focalitzada en tres blocs: el primer –i la diputada Romero hi feia referència– és 
la presentació d’un acord, de fet, que tingui a veure amb la discussió respecte a in-
fraestructures, el nivell de confiança, la generació de coneixement, el de recerca, 
l’atracció de talent, la creació d’empreses, dinamització del teixit actual... De fet, 
aquests són els objectius del Pacte nacional per a la Indústria, i després podem fis-
calitzar el desenvolupament del mateix pacte. Però, de fet, el que feia la moció és 
demanar un acord en aquest sentit i amb aquests objectius. I, de fet, aquests són els 
objectius del Pacte nacional per a la Indústria. I, a més, és evident, i així ho saben 
els diputats, que en la taula del pacte tenen presència tots els grups parlamentaris; i, 
a més, cada sis mesos podem fiscalitzar els informes en funció de quin és el segui-
ment del pacte.

I, per tant, allà podem discutir si els objectius són millors o són pitjors, no és 
el debat que tenim avui aquí. De fet, la moció el que ve a dir és si hi ha un marc 
d’acord. Doncs sí, miri, hi ha un marc d’acord, que és el Pacte nacional per a la In-
dústria. De fet, és global i més específic que no un de genèric com el que planteja 
la moció.



DSPC-C 232
28 de març de 2019

Sessió 11 de la CEC  12

En un segon punt, fa referència..., i alguns diputats també m’han precedit en la 
paraula de fer referència a quina és l’estratègia de captació d’inversió estrangera; i, 
de fet, aquesta és evident també en la resposta de compliment, que és una prioritat 
del Govern, de fet, en base a la unitat específica, a la Direcció General d’Indústria, 
com saben vostès que és la unitat de Catalonia Trade & Investment. De fet, els re-
sultats han estat bons. I després d’alguna intervenció catastrofista, els resultats són 
els que són. I el 2017, el gran 2017 de tota la catàstrofe del procés del referèndum, el 
tanquem captant setanta projectes d’inversió. I després podem analitzar, en el quin-
quenni, si resulta que el global de la inversió en aquell any en termes econòmics ab-
soluts d’inversió és menys o és més, però suposo que els diputats que estem aquí el 
que prioritzem és que les inversions estrangeres no siguin especulatives i siguin en 
termes de creació, especialment de llocs de treball.

Jo..., resulta que el 2017, els setanta projectes d’inversió van comportar la crea-
ció de 3.217 llocs de treball més, que això volia dir un 12 per cent més que el 2016. 
I crec que això és lo rellevant. I, almenys, la prioritat del Govern és que la inversió 
estrangera tingui un impacte directe en la creació de llocs de treball, i que, per tant, 
no sigui especulativa. I el 2017 té un increment del 12 per cent de la creació de llocs 
de treball.

Per això no és casualitat, perquè tot va lligat, que Financial Times segueixi dient 
que durant el 2017, 18 i 19..., i, per tant, probablement les dades no són d’aquest 
diputat, és del rànquing de Financial Times, i diu que Catalunya, que sembla que a 
algú li molesti, segueix sent la regió europea, a l’àmbit continental, més atractiva 
per a la inversió estrangera. I no crec que a Financial Times siguin sospitosos de ser 
independentistes.

Per últim, aquesta moció en acompliment establia, doncs, la demanda d’aquell in-
forme que tenia a veure..., teòricament, fet des de l’anterior govern, sobre deslocalit-
zació o no d’empreses durant el 2017. Jo crec que l’acompliment és correcte, perquè 
no existeix tal informe. El que es va establir va ser una comissió de treball per fer el 
seguiment sobretot en un entorn agressiu, al qual els diputats que m’han precedit en 
la paraula mai fan referència, respecte a que el Govern d’Espanya demanava d’algu-
na manera l’amenaça de la retirada de fons de les agències estatals a entitats finance-
res catalanes –això s’obvia sempre–, el decret per incentivar la deslocalització –això 
és una gran aportació del 155 a l’estabilitat de l’economia catalana–, o, fins i tot, el 
mateix Govern del Regne d’Espanya i el seu cap d’Estat al davant, pressionant mul-
tinacionals, sense gaire èxit, però pressionant multinacionals per deslocalitzar les 
seves seus a Catalunya també és una gran aportació a l’estabilitat.

Si tinguéssim intenció, a més, d’investigar quins havien estat els elements de 
desestabilització, sorprèn que el Govern Sánchez hagi portat al Constitucional la 
comissió que va aprovar aquest Parlament per analitzar i investigar quin ha estat el 
paper de la monarquia en la desestabilització de l’economia catalana. En qualsevol 
dels casos, la bona notícia és que no va tenir gaire èxit.

Però, en qualsevol dels casos, des d’aquest grup parlamentari pensem que la mo-
ció aprovada pel Parlament ha tingut acompliment en els termes en els quals es va 
plantejar.

Gràcies, senyora presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Per Junts per Catalunya, té la paraula la senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en primer lloc, jo crec que cal posar de 
rellevància que els terminis complerts per part del Departament d’Empresa i Conei-
xement són impecables. En els punts que es plantejaven a la moció hi havia un ter-
mini d’un mes, en el qual es va contestar, tal com tocava, el 30 de novembre, donant 
totes les explicacions pertinents i referint-se a com s’havien creat totes les dades, 
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les quals ens demanaven en aquesta moció, les quals es demanaven al Departament 
d’Empresa. I, pel que fa sobretot al punt que comenta la senyora Alícia Romero, es 
va contestar el 30 de gener, és a dir, complint el termini dels tres mesos.

D’entrada, jo crec que és un compliment impecable dels tràmits parlamentaris i 
de retorn de la informació, per tant, amb lo que aquests diputats demanen al depar-
tament pertinent, no? Jo crec que, quan parlem del Pacte nacional per a la Indústria, 
ens hem de referir a un pacte que va ser un acord de gran part de l’arc parlamentari. 
Jo puc dir-los que formava part d’aquest pacte des del món de l’empresa privada i 
se’ns va donar veu, i, fins i tot, hi han hagut temes que s’han pogut arribar a posicio-
nar i a resoldre des de la feina també de l’empresa privada. Per tant, s’ha donat veu 
també als grups parlamentaris.

Per tant, considero que, a part del compliment aquest de les reunions dintre del 
Consell Català d’Empresa, crec que tots els grups parlamentaris podeu fer arribar 
o podem fer arribar aquelles inquietuds que pensem que són de que el departament 
hagi de tractar. I fins i tot parlar des del punt de vista de pols industrials importants 
que tenim a Catalunya, com el pol industrial de Tarragona, en el qual, malgrat el 
constant incompliment de l’Estat, del color que sigui qui el governa, en temes d’in-
fraestructures, aquest pol, igual que altres espais industrials a Catalunya, estan fent 
una tasca molt important quant a creixement de la seva activitat, com també la cap-
tació de noves inversions.

No voldria entrar en una guerra de dades. Amb el senyor Rodríguez hi entrem tot 
sovint, i penso que avui no toca, perquè puc dir dades que em diran que no corres-
ponen, però cada u tenim les nostres dades. Però tinc claríssim que s’està fent una 
feina molt rigorosa al respecte, lluny de la feina que es va fer amb el tripartit del 155, 
com també s’ha dit abans, amb el decret aquest famós de la fuga d’empreses o bé un 
discurs reial que no va ajudar massa a posicionar la feina de Catalunya.

Per tant, per part del nostre grup parlamentari creiem que la resposta del depar-
tament és adequada, creiem que s’han d’establir tots aquells canals que creguem 
oportuns per demanar aquella informació que creguem oportuna que hem de dema-
nar. Penso que aquesta és la nostra funció també com a parlamentaris, però que el 
departament en aquest cas ha complert específicament amb allò que aquesta insti-
tució li demanava.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès.
Primer, abans de donar les paraules que tinc demanades, no sé si algú té incon-

venient perquè... (pausa), si vol intervenir en el debat, tot i que ha entrat a meitat del 
debat. (Veus de fons.) No? (Pausa.) D’acord. Doncs, senyor Rodríguez, per què em 
demana la paraula?

Santi Rodríguez i Serra

Per al·lusions i contradiccions, tant del senyor Castellà com de la senyora Pallarès. 

La presidenta

Té trenta segons. 

Santi Rodríguez i Serra

No; molt breument, perquè el mite de les estadístiques de l’FDI Markets, escol-
ti’m, desmuntem-les ja d’una vegada. Miri, tinc al davant l’informe d’Acció amb rela-
ció a la inversió estrangera a Catalunya l’any 2017 –2017–, basada en l’FDI Markets. 
Saben quina és la inversió més important que l’any 2017, segons l’FDI Markets, es 
va produir a Catalunya? Hard Rock Cafe a Tarragona, amb la creació de tres mil 
llocs de treball.

Senyora Pallarès, si vol aquesta nit anem a un hotel del Hard Rock de Tarrago-
na. Ara, això sí, li recomano que agafi la tenda de campanya, perquè no trobarà cap 
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hotel ni cap lloc de treball creat. Llavors, vostès poden continuar vivint de ficcions, 
com són les de l’FDI Markets o com són...

La presidenta

Senyor Rodríguez, se li ha acabat el temps.

Santi Rodríguez i Serra

...les de la intervenció de la monarquia a l’economia espanyola. Vostès poden 
continuar vivint d’aquestes ficcions, però aniria bé, per a Catalunya i per als cata-
lans, que trepitgessin de peus a terra i veiessin què és el que passa realment.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Senyora Romero, per què em demana la paraula?

Alícia Romero Llano

Per al·lusions.

La presidenta

Té trenta segons.

Alícia Romero Llano

Sí. A veure, sincerament, jo no m’he ficat en si m’han contestat a temps o no. Evi-
dentment, només faltaria, és l’obligació del Govern, eh? A veure si ara, al final, les 
coses que els toca fer ja les donem per suposades, eh?, senyora Pallarès. Però, escolti, 
han presentat en el termini de tres mesos un acord per a la recuperació de la confiança 
i el crèdit reputacional? No. Han presentat en el termini de tres mesos la seva estra-
tègia per a l’atracció d’inversió en el seu..., ta-ta-ta-ta? No. I seguim. Han presentat...? 
No. No. No. Llavors, «han contestat»? Han contestat el que han volgut: «No, però 
nosaltres ja ho tenim, però ja ho fem.» No, escolti’m, aquesta moció..., la sobirania 
d’aquest Parlament, ja que vostès en parlen tant, va aprovar una moció que diu «pre-
sentar en tres mesos», i vostès no ho presenten.

Per tant, hi ha un incompliment.

La presidenta

Se li ha acabat el temps.

Alícia Romero Llano

Sí, només una cosa. Vostès voldran dir que el pacte nacional... A mi no m’expli-
quin «milongues». Sap què passa? Al pacte nacional no hi van participar els grups 
parlamentaris, vam anar de figurants allà a donar suport, però no hi vam participar. 
I els recordo que vam aprovar, a l’anterior sessió en el plenari...

La presidenta

Senyora Romero, ha d’anar acabant.

Alícia Romero Llano

...una moció sobre el pacte nacional perquè el Govern vingui a donar explica-
cions, perquè no les dona. És a dir que, escoltin, no donin més... He parlat amb un to 
abans bastant constructiu, però com que vostès són incapaços d’entomar a vegades 
les crítiques, doncs escolti’m, al final els hem de contestar així. No compleixen...

La presidenta

Senyora Romero, se li ha acabat el temps, si us plau.

Alícia Romero Llano

...les mocions que no els interessen.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. 
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Antoni Castellà i Clavé

Una qüestió d’ordre només. (Veus de fons.) No, no, només jo vull...

La presidenta

Trenta segons.

Antoni Castellà i Clavé

No, no. Sí, la protesta de que ha donat la paraula a la senyora Romero per al·lu-
sions, i no acabo de veure en la intervenció les al·lusions; és un segon torn de posi-
cionament, i, per tant, demanaria a la presidència que acotéssim què vol dir «al·lu-
sions».

La presidenta

D’acord.

Antoni Castellà i Clavé

I al·lusions són al·lusions personals a alguna cosa que s’hagi dit, no un segon torn 
de posicionament.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. (Veus de fons.) Senyora Pallarès, té trenta segons.

Teresa Pallarès Piqué

Per al·lusions, presidenta.

La presidenta

Té trenta segons.

Teresa Pallarès Piqué

No, només...
(Remor de veus.)

La presidenta

Si us plau...

Teresa Pallarès Piqué

...per comentar-li al senyor Rodríguez que, evidentment, cap problema per anar 
a prendre un cafè, al moment que toqui, als hotels.

La presidenta

D’acord. Ja està, sí.

Teresa Pallarès Piqué

S’ha fet una feina a nivell territorial molt important, i, per tant, quan vulgui en 
podem parlar, fins i tot de les dades d’Idescat, que vostè i jo tenim pendents.

La presidenta

D’acord; gràcies, senyora Pallarès.
Molt bé, doncs ara, en compliment de l’article 162.5 del Reglament del Parlament 

de Catalunya, un cop clos el tràmit de la comissió, no sé si algun grup sol·licita que 
aquesta moció es posi a votació. (Pausa.)

Molt bé, doncs passem a la votació d’aquesta moció de compliment.
Vots a favor?
Bé, espera, un segon. Explico..., sí, explico una mica..., perquè no hem fet mai 

aquest tipus d’iniciativa. Se sotmet a la consideració de la comissió de..., si el Govern 
ha donat compliment de la moció. Els vots afirmatius consideren que sí que s’hi ha 
donat compliment, i els vots negatius, que no.

Per tant, vots a favor?
10 vots a favor, del Grup Republicà i de Junts per Catalunya.
Vots en contra?
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10 vots en contra, dels grups Socialistes, Ciutadans, Partit Popular i Catalunya 
en Comú Podem.

Per tant, s’ha produït un empat.
I fem un recés de dos minuts.

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

quarts de quatre i vuit minuts. 

La presidenta

Molt bé, reprenem la sessió.
Donat que s’ha donat un empat en la votació d’aquesta moció, vull fer constar 

que l’article 118 de la Constitució espanyola estableix que tot ciutadà i institució està 
obligat a complir sentències i la resta de resolucions fermes dels jutges i tribunals. 
I el Tribunal Suprem va comunicar a aquest Parlament, el passat 9 de juliol de 2018, 
que Carles Puigdemont i Casamajó, Oriol Junqueras i Vies, Jordi Turull i Negre, 
Raül Romeva i Rueda, Josep Rull i Andreu i Jordi Sànchez i Picanyol han quedat 
suspesos, automàticament i per imperi de l’article 384 bis de la LECrim, en les fun-
cions i càrrecs públics que estaven desenvolupant.

Bé, hem de procedir, la Mesa del Parlament, a adoptar les mesures precises per a 
la plena efectivitat de la previsió legal, la qual, fins al moment, no s’ha fet. En conse-
qüència, estan suspesos com a diputats aquests senyors. Ho faré, aquesta... –parlo en 
castellà. «En consecuencia, y estando suspendidos como diputados dichos señores 
de los derechos y facultades que hubiesen ostentado anteriormente, también lo están, 
tal y como demuestra la suspensión del devengo de derechos económicos que están 
aplicando otros órganos de este Parlamento. Esta presidenta considera que no es  
ajustado a derecho considerar que sus respectivos grupos parlamentarios disponen 
de esos votos en el Pleno del Parlamento, y, por tanto, no pueden ser contabiliza-
dos en la ponderación prevista en el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament de  
Catalunya.

»Por lo tanto, en aplicación de los artículos 98.2 y el artículo 102, ante el empate 
de votos afirmativos y negativos, y teniendo en cuenta que los grupos y subgrupos par-
lamentarios de Ciutadans, Partit Socialistes i Units per Avançar, Catalunya en Comú 
Podem y Partit Popular de Catalunya disponen de 64 votos en el Pleno, mientras que 
los grupos de Junts per Catalunya y el Grup Republicà disponen de 60 votos en el Ple-
no, el resultado de la votación es que la moción se aprueba. Y, por tanto, en este caso 
quiere decir que esta comisión constata que el Gobierno no da cumplimiento a la mo-
ción con el apoyo de 60 votos a favor y 64 en contra.»

(Antoni Castellà i Clavé demana per parlar.) Per què em demana la paraula?

Antoni Castellà i Clavé

Sí, qüestió d’ordre.

La presidenta

Té trenta segons.

Antoni Castellà i Clavé

En funció de la seva interpretació que fa del resultat d’aquesta votació, la procla-
mació de la votació, primer, fer-li avinent la protesta des del nostre grup parlamen-
tari; de fet, establir que aquesta comissió no considera, en tot cas, vostè, presidenta, 
considera.

La presidenta

Jo, com a presidenta.

Antoni Castellà i Clavé

I vostè, com a presidenta..., el fet de protesta que fem és que la resolució judicial 
es dirigia a la Mesa del Parlament, i vostè avui s’atribueix la capacitat d’interpreta-
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ció com a presidenta de comissió. I, per tant, considerem des del nostre grup que no 
és la seva competència interpretar una resolució judicial que es dirigia precisament 
a la Mesa. La Mesa del Parlament ha emès quina era la instrucció, i, en funció de la 
instrucció coneguda per tots els diputats, creiem que no és correcta, la interpretació 
que vostè fa. I, per tant, consti en acta la nostra protesta.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Senyora Pallarès, per què em demana ara la paraula?

Teresa Pallarès Piqué

Bé, també per una qüestió d’ordre.

La presidenta

Té trenta segons.

Teresa Pallarès Piqué

Evidentment, nosaltres tampoc no..., mostrem el nostre desacord per lo mateix. 
I, per tant, fer avinent que s’elevi també això a la Mesa del Parlament, en funció dels 
acords que s’han de prendre per Mesa del Parlament i no en competència d’aquesta 
comissió.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. Tal com he comentat, en base a l’article 98.2, que cor-
respon al president fer públic el resultat de les votacions, i aquesta que us he mani-
festat ha estat la meva decisió, i, per tant, que constin en acta els seus comentaris. 
Gràcies.

Doncs ara hem de suspendre un moment la comissió per fer passar la consellera 
per a la propera compareixença. Gràcies.

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

quarts de quatre i dos minuts. 

La presidenta

Bé, reprenem la sessió.

Sessió informativa amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre 
el procés de fusió per absorció de la Fundació CTM Centre Tecnològic 
per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la resta de centres 
tecnològics avançats

355-00028/12

Donem, primer de tot, la benvinguda a la consellera d’Empresa i Coneixement, 
la senyora Maria Àngels Chacón, que ve acompanyada de la directora general d’In-
dústria, la senyora Matilde Villarroya, per cobrir la sessió informativa de la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement sobre el procés de fusió per absorció de la Fundació 
CTM Centre Tecnològic per Eurecat i sobre els processos d’absorció de la resta de 
centres tecnològics avançats.

Té la paraula, primer de tot, la consellera, per un temps de trenta minuts, aproxi-
madament, i la resta de grups tindran unes intervencions d’un màxim de deu minuts.

La consellera d’Empresa i Coneixement (Maria Àngels Chacón i Feixas)

Bé, doncs comparec aquí per parlar del procés d’integració d’Eurecat, aquest 
centre tecnològic de referència proveïdor de recerca i desenvolupament aplicat. Sa-
ben, coneixen també que ofereix serveis de tecnologia, assessorament, formació es-
pecialitzada i la promoció i difusió de la innovació tecnològica.

Fent una mica d’històric, per tal de..., i per situar-nos en el perquè de la creació 
d’aquest centre tecnològic, doncs per tal de promoure la recerca, la innovació i el 
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desenvolupament a l’hora de facilitar la transferència d’aquestes tecnologies al mer-
cat, es va considerar en el seu moment que calia comptar amb la suficient massa 
crítica significativa per dur a terme projectes i activitats ambiciosos, pel que fa tant 
al plantejament com a l’impacte. Per tant, s’entenia també que per atendre les neces-
sitats empresarials i també per competir a nivell internacional, calia, doncs, aquest 
cert dimensionament.

Si teníem en compte també un informe de l’OCDE encarregat, en el qual s’ana-
litzava, doncs, la dimensió dels centres tecnològics de Catalunya, es va concloure..., 
aquest informe concloïa l’any 2017 que hi havia una gran proliferació de centres de 
recerca i centres tecnològics a Catalunya i que, evidentment, hi havia unes mancan-
ces pel que feia a la massa crítica i als resultats que s’assolien per aquesta dispersió, 
per aquesta diversificació.

Alhora, s’analitzava també, a nivell internacional, la mancança d’un gran centre 
tecnològic de referència. Com a tal, es van comparar, doncs, diferents països on hi 
ha un únic centre referent: en el cas del VTT, a Finlàndia, o el TNO a Holanda o el 
Fraunhofer –molt més conegut potser– a Alemanya.

Per tant, doncs, parlem de que en els països capdavanters, a nivell d’innovació 
i de transferència tecnològica, aquestes estructures, aquestes infraestructures per 
crear recerca i desenvolupament de tecnologia estaven lligades, vinculades a la col-
laboració publicoprivada i estaven pivotades per un gran centre de referència.

Davant aquesta situació de dispersió i alhora de comparativa a nivell internacio-
nal, hi havia dues opcions: una, optar per la creació d’un nou centre, o incentivar, 
a través del model de col·laboració publicoprivada, la racionalització i la integració 
de tots els centres en un, per tal de, com dèiem abans, guanyar dimensió. I l’any 
2010 comencen els treballs per tal de fomentar un nou model, amb tres objectius 
principals: un, augmentar el nombre d’empreses que treballaven amb els centres 
tecnològics; en segon lloc, incrementar la capacitat tractora dels centres, i, en tercer 
lloc, generar un player o un partner de rellevància internacional, com s’ha esmentat 
abans, també.

Per tant, s’acorda, doncs, l’impuls d’un sistema català d’innovació que a mitjà 
termini sigui homologable, tant en estructura com en finançament, al dels països 
més avançats.

La creació i la consolidació d’Eurecat neix amb aquest objectiu, i l’any 2012 
s’inicia la política d’integració dels centres tecnològics de Catalunya, amb aquestes 
finalitats, no?: assolir massa crítica, assolir, també, unes majors quotes d’eficiència i 
donar també un major servei al teixit empresarial català.

Aquesta política es va veure reforçada pel programa d’innovació empresarial de 
la Generalitat de Catalunya, del període 2014-2020, i per l’acord de diàleg social i 
permanent aprovat el març de 2014. I és en el marc d’aquest model que, per refor-
çar el sistema català de transferència tecnològica, des del Govern de la Generalitat 
es va promoure la creació d’un gran centre tecnològic a Catalunya, el centre Eure-
cat, acreditat com a Tecnio. Aquest segell Tecnio, conegut, també, perquè ens per-
metria..., permetria identificar les entitats que generen tecnologia diferencial, en un 
procés de transferència de tecnologia establert. També facilita, a les empreses ca-
talanes i a tot l’ecosistema, identificar, doncs, els centres tecnològics amb aquesta 
qualificació, que es diferencien qualitativament dels altres, i també ajuda, en resum, 
a la competitivitat empresarial.

Aquest model Eurecat va néixer com a entitat sense ànim de lucre i amb majoria 
privada, i he mencionat ja que havia de contribuir a la millora de la competitivitat de 
les empreses mitjançant la generació de coneixement tecnològic, desenvolupant ac-
tivitats de recerca, desenvolupament i innovació, i la seva aplicació. Per tant, doncs, 
Eurecat neix com a fundació privada, i la governança correspon al patronat, que és 
el seu màxim òrgan de govern. Aquesta majoria privada entenem que era clau per 
assegurar l’alineació de les estratègies i actuacions amb les necessitats empresarials, 
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i per, també, aplicar els criteris d’eficiència en la utilització de recursos i la merito-
cràcia en la gestió dels equips i per dotar-los de més agilitat.

La participació de la Generalitat era també alhora necessària –per això parlem 
de model publicoprivat– per tal que aquesta estratègia de futur, la plantejada per Eu-
recat s’alineés també amb les necessitats, no només de les empreses catalanes sinó, 
evidentment, les estratègiques de govern. Per tant, doncs, partíem d’uns fets clau, 
resumint: els països capdavanters disposaven d’aquestes grans corporacions tecno-
lògiques, Catalunya disposava de centres que no estaven homologats als dels països 
de referència de l’OCDE, i neix Eurecat amb el consens de diferents..., un ampli 
consens polític. Aquest acord d’integració es va adoptar per part dels sis principals 
centres tecnològics de Catalunya; se’n van integrar funcionalment a Eurecat quatre, 
jurídicament, des del primer dia, i el Centre Tecnològic de Manresa, que ho va fer 
operativament des del primer dia, però, en aquest cas, sí que hi havia el condicionant 
que aquesta infraestructura estava vinculada al finançament, un finançament FE-
DER, per tant, doncs, calia l’autorització del ministerio perquè es produís la subro-
gació, respecte a la titularitat del centre, i, evidentment, aquest condicionant va fer 
que es prorrogués fins a més tard l’efectiva integració a Eurecat.

LEITAT és l’únic centre que avui dia encara no s’ha integrat. Hi ha hagut una in-
tegració d’estratègia comercial, i hi ha hagut, també, doncs, la participació conjunta, 
tant de LEITAT com d’Eurecat amb projectes europeus, per tant, a nivell funcional 
han estat en diverses ocasions ja col·laborant, i, sí que és cert, encara està pendent, i 
en això estem treballant, no hi ha hagut la integració pel que fa a l’organigrama de 
les dues entitats, i és aquí l’escull que haurem de resoldre en aquests propers mesos. 
Per tant, a nivell de competències tecnològiques, es complementen, són dues ofertes 
que es complementen perfectament. No hi ha duplicitat d’oferta. En algun petit àm-
bit, però no n’hi ha. I és un dels aspectes que, evidentment, tenim com a repte i que 
haurem de superar per acabar de fer efectiva aquesta integració.

Respecte al finançament i aportació econòmica d’Acció del Govern de la Gene-
ralitat a Eurecat, i aquí movent-nos també en el que és el context en el qual operen 
aquests centres tecnològics d’abast europeu, un terç, un terç, un terç; un terç de fi-
nançament basal, un terç de finançament derivat dels serveis a empreses, i un terç 
de finançament vingut per projectes competitius, doncs, l’aportació d’Acció al pla de 
centres no pot superar mai un terç de la facturació, dels ingressos totals del centre. 
És aquest el que condiciona, per tant, doncs, el finançament públic d’Eurecat. Do-
nant xifres, aquest 2018, els 20 milions de conveni que distribueix Acció a Eurecat 
es desglossen en que 13.850.000 euros van anar destinats a Eurecat; LEITAT, 4 mi-
lions d’euros; el centre tecnològic de Manresa, a partir d’ara ja estarà integrat, però 
en aquell moment, doncs, 1.850.000 euros, i el CTQC, 300.000 euros. Aquests són 
els 20 milions d’euros que, com deia, finança Acció a Eurecat.

El procés d’integració de CTM, Centre Tecnològic de Manresa, dèiem abans, 
també..., aquest procés es va concretar el 2014, amb la signatura d’un conveni marc 
que regulava ja el full de ruta i el calendari per part dels centres tecnològics avan-
çats de Catalunya, entre els quals hi havia el CTM. I el 2015, CTM i Eurecat, repre-
sentats, doncs, pels seus respectius presidents de patronat, signen un conveni de col-
laboracions. És llavors, el 2015, quan neix aquest compromís d’integració. Dèiem, 
per tant, doncs, que, de manera funcional, hi havia ja aquesta integració, però no ha 
estat fins que el 15 de març de l’any 2018 d’aquest any passat, que el Govern espa-
nyol, a través de l’agència Agencia Estatal de Investigación autoritza la subrogació 
del préstec, d’aquest préstec FEDER, i que era l’obstacle, doncs, per fer efectiva la 
plena integració també a nivell jurídic. Per tant, doncs, va ser a 28 de setembre de 
2018 que el patronat de CTM va aprovar la integració definitiva.

Els hem posat aquesta diapositiva (l’oradora la mostra), una, per reflectir quina 
ha estat l’evolució, no?, tant pel que fa a facturació, com pel que fa a nivell de perso-
nal. El personal..., potser aquí la xifra no surt. Sí que hi surt: 670 persones treballant 
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a Eurecat, que són prop de dos-centes més que les que hi havia l’any 2015; per tant, 
tant a nivell de facturació, passant de 33 a 51 milions d’euros, com a nivell de per-
sonal, doncs, hi ha un creixement.

A partir d’aquí, jo crec que el més interessant..., bé, hem fet aquest recull, hem 
explicat el perquè, el més interessant que tenim ara, o els reptes que tenim ara com 
a Govern, evidentment, són treballar per la plena integració de LEITAT en el centre 
tecnològic, i, evidentment, aquest any abordarem aspectes com són... Saben vostès 
que, el juny d’aquest any, s’ha de produir la renovació de càrrecs en el patronat, tam-
bé la presidència, i jo crec que és un bon moment per replantejar-nos algunes millo-
res que potser caldrà aplicar. En aquest sentit, he comentat, i saben que estic oberta 
a, bé, propostes, comentaris, valoracions. Les comentarem; les comentarem amb 
cadascun dels grups, però és obvi que, tot i ser positiva, l’evolució, hi han aspectes a 
millorar, evidentment, perquè l’objectiu que ens marquem és que, realment, aquest 
agent tingui una importància cada vegada major en el fet de traslladar aquesta re-
cerca, aquesta innovació tecnològica a mercats; en el fons, dotar de major competi-
tivitat el nostre teixit empresarial, i evidentment en els aspectes de governança, i en 
els aspectes de funcionament, de ben segur que hi ha aspectes a millorar. Per tant, 
doncs, resto oberta a les seves preguntes, comentaris, observacions.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. Ara és el torn dels grups parlamentaris, i, en primer 
lloc, té la paraula el grup proposant. Per Ciutadans, el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidenta. Buenas tardes, señora consellera. En su intervención nos ha 
confirmado que persisten en el enorme error de centralizar los centros tecnológicos 
avanzados de Cataluña. Su departamento, su Gobierno y otros gobiernos que le pre-
cedieron, con la excusa de ganar masa crítica para poder hacer una mejor innovación 
de Cataluña, lo que han hecho es un destrozo, un desastroso proceso de centraliza-
ción y concentración de los diferentes centros tecnológicos avanzados de Cataluña, 
en uno solo, en Eurecat.

Señora consellera, usted debería saber que centralizar en un solo organismo 
como Eurecat diferentes ámbitos tecnológicos, no añade, no suma –lo debería usted 
saber. Por eso la centralización que están practicando, en absoluto está provocando 
un mayor impulso a la investigación, al desarrollo y a la innovación en Cataluña. 
Y es esa realidad la que les hace corregir, año tras año, en un baile de cifras cons-
tante, las exageradas previsiones que realizan. Por otra parte, la centralización que 
están llevando a cabo va en la dirección contraria a sistemas exitosos de innova-
ción que conocemos, y que usted supongo que conoce. Por ejemplo, la red alemana 
Fraunhofer, que es considerada un sistema de innovación de éxito en todo el mundo, 
y que, en palabras del actual presidente de Eurecat, nos decía que «hemos de repro-
ducir, aunque adaptado al contesto del país, que es un país de pymes y empresas 
más pequeñas». Por lo tanto, parece ser que tendríamos que reproducir ese modelo, 
y nos vamos alejando diametralmente de él.

¿Pues, bien, por qué es? Pues, es muy claro, señora consellera: usted lo sabe, la 
red Fraunhofer está formada por 68 institutos o centros, y cada instituto dispone de 
un presupuesto autónomo. Está centrada en un área de ciencia aplicada o de la in-
geniería, y el director de esos institutos es una figura investigadora destacada del 
área, cosa que no se está dando en Eurecat. Pero, no necesitamos irnos a Alemania. 
Mire, podemos buscar ejemplos mucho más próximos. Podemos buscar ejemplos en 
el País Vasco, donde el IK4 –el IK4– es un sistema en red de nueve centros tecnoló-
gicos con unos excelentes resultados, que ya nos gustaría tener en Cataluña.

Bien, señora consellera: disponíamos de una red de centros tecnológicos –dispo-
níamos de una red de centros tecnológicos– avanzados que se hubiera podido poten-
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ciar, introduciendo, naturalmente, elementos de coordinación, una estrategia com-
partida en actividades comerciales, tecnológicas y de investigación. Que se debería 
mejorar la coordinación y establecer una estrategia común no lo cuestiona nadie, ni 
los partidos políticos ni los propios centros tecnológicos, pero, señora consellera, 
esa necesaria coordinación y estrategia compartida no son inconvenientes ni obstá-
culos para que cada centro hubiera conservado su personalidad jurídica, su ámbito 
de especialización, su presupuesto y su dirección, tal como, más mal que bien, está 
manteniendo LEITAT. En lugar de eso, ¿eh?, los sucesivos gobiernos de la Gene-
ralitat nos han alejado de esos modelos de éxito, pero, lo grave no es que lo hayan 
hecho, o lo que han hecho, sino cómo lo han hecho. Lo grave es que han obligado 
a los centros a una fusión forzosa, y el caso más paradigmático es el Centro Tecno-
lógico de Manresa.

Mire, con el CTM se ha sufrido un proceso de quebranto de voluntades que se 
inicia en el 2010-2012, como usted ha dicho, y que, desgraciadamente, culminó el 
11 de diciembre del 2018, en que se hizo efectiva la absorción del CTM por Eurecat. 
Ese día –ese día– se hizo efectiva la transmisión en bloque de todos los activos y 
pasivos del CTM a Eurecat, quedando el CTM disuelto sin liquidación y extingui-
do. Este proceso no ha sido voluntario, ni libre ni deseado. Al contrario, se ha reali-
zado con presiones inadmisibles, como me han manifestado muchísimos miembros 
del antiguo patronato del CTM. Los diferentes acuerdos que se han firmado desde 
2014 muestran estas presiones, las muestran. Mire, en el convenio que se firmó en 
el 2014, ¿eh?, se dejan abiertas y por determinar las actividades y el patrimonio que 
se cedería a Eurecat.

Se establece que, preferiblemente, la cesión se llevará a cabo mediante una esci-
sión parcial de cada uno de los tres centros tecnológicos avanzados. Y, curiosamente 
–curiosamente–, y antes de que culminara el proceso de transición, el día 15 de julio 
del 2015 se firma un nuevo convenio entre el CTM, representado por su presidente, 
y el señor Xavier Torra, presidente de Eurecat, donde ya todas esas posibilidades se 
cierran, se atornilla la fusión, y entonces ya hablamos de una fusión por absorción, 
que supone la transmisión de todos los activos y pasivos del CTM a Eurecat, y la di-
solución y liquidación y extinción del CTM. Señora consellera: ¿Por qué piensa que 
se firma este nuevo convenio? Voy a decírselo yo: por la presión y el chantaje que se 
ejercen desde Acció, Eurecat y el propio Gobierno de la Generalitat. Hasta la firma 
de la absorción el día 28 de mayo del 2018, han sido constantes –¡constantes!– las 
amenazas de retirar la financiación pública al CTM, e incluso tener que devolver la 
financiación de años anteriores si no se producía la absorción bajo las condiciones 
impuestas por Eurecat, Acció y la consejería.

No tenían el más mínimo pudor de amenazar con retirar los fondos públicos a 
un centro tecnológico saneado y puntero en sostenibilidad y tecnología de materia-
les, que contaba por ello, por ser sostenible y por ser..., precisamente contaba con 68 
proyectos de investigación, cuando todo el CTM contaba con 168, que contaba con 
veintitrés proyectos de ámbito europeo, cuando todo el Eurecat eran 72. Por tanto, 
aquí lo que ha habido es un intento de forzar una situación.

Y yo le pregunto –es una pregunta retórica, naturalmente–: ¿qué impedía o impo-
sibilitaba que, en lugar de firmarse un acuerdo de fusión por absorción, y, por tanto, de 
disolución, se hubiera firmado un acuerdo de vinculación –de vinculación– como el 
firmado, por ejemplo, con LEITAT? No lo impedía nada –nada–, absolutamente nada. 
¿La diferencia sabe cuál era? Que mientras que el patronato del CTM estaba dispuesto 
a claudicar en la defensa de sus intereses, y por razones partidistas, ante las presiones 
recibidas, el patronato de LEITAT se ha mantenido firme para no aceptar unas con-
diciones que pretendían imponerle, lo que hubiera supuesto su propio harakiri, y eso 
no lo han consentido, y me alegro mucho de que así haya sido.

Señora consellera, con estos procesos de absorción no ha sido para aumentar 
masa crítica –no, no, no: no nos engañe–, sino para engordar a Eurecat. Engor-
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dándolo, aumentando su patrimonio, ¿eh?, y la cuenta de resultados a costa de los 
centros como, por ejemplo, el CTM. Le voy a dar ejemplos. Con la fusión por ab-
sorción, se ha transferido todo el patrimonio del CTM. ¿Sabe cuánto ha sido? Doce 
millones, que han pasado de una fundación de evidente carácter público a una fun-
dación de carácter eminentemente privado: 12.867.012 euros, y no solamente se ha 
engordado su patrimonio, también su cuenta de resultados, en 7 millones, que son 
los resultados del CTM, que ahora los pondrán aquí –que ahora los pondrán aquí–, 
pero son resultados de CTM.

Pero todo eso, además, fíjense, con un abuso y una posición dominante tan –tan, 
tan, tan– lamentable, que ni siquiera, dentro de la..., se ha creado..., la disolución ha 
conllevado la creación, dentro del Eurecat, de una comisión, que se llama de CTM. 
Pero esta comisión, sin ningún tipo de capacidad de decisión ni de ejecución, no 
mantiene ni tan siquiera un mínimo control sobre el patrimonio aportado y su ges-
tión, en absoluto. Y, además, aún, tan grave o igual: sin que el acuerdo de absorción 
recoja una cláusula que garantice que cualquier cambio sobre lo que se ha pactado 
–lo que se ha mal pactado, para entendernos– sea cambiado, ahora, por exclusiva 
voluntad del patronato, y sin que la comisión pueda decir lo más mínimo. En defi-
nitiva, la fusión por absorción, señora consellera, ha sido un auténtico trágala de la 
consejería, de Acció y Eurecat contra el CTM.

Mire, no quiero acabar mi intervención sin referirme a esos resultados que uste-
des apuntan. Y, naturalmente, voy a ir al informe de auditoría –al informe de audi-
toría– del año 2017, y que, precisamente, lo que nos pone de manifiesto es que hay 
muchísimas falacias, muchísimos engaños, no solamente –no solamente– a la ciuda-
danía, sino también a este mismo Parlamento. Mire, en primer lugar, quiero destacar 
lo siguiente. El auditor pone de manifiesto que hay un riesgo –un riesgo– de que los 
ingresos imputados al resultado estén calculados erróneamente o estén registrados en 
un periodo incorrecto. Ya ven, como para fiarse de los ingresos, incluso, de los con-
tabilizados.

Nos dice la propaganda de Eurecat, «Eurecat en xifres», ¿eh?..., que els agrada 
molt. Nos dice que..., bueno, hoy ya lo cambian, porque hace cuatro días decían que 
generaba 62 millones. Hoy parece ser que ya estamos en 51, pero, bueno, lo decían 
hace muy poco, decían: «62 millones.» Ni 62 ni 51. Mire usted, yo me voy a la cuenta 
de resultados, en el 2017, y la cuantía es de 35 millones en total. Y si a ello desconta-
mos los 24 millones –no 20; 24, la auditoría lo dice muy claro–, los 24 que se reciben 
en subvenciones oficiales u otras subvenciones, lo que en realidad está generando Eu-
recat son 11 millones de euros –11 millones. Y se dice que hay mil quinientas empre-
sas. Con lo cual, mire usted, cada proyecto, teniendo en cuenta que algunos son de 
gran envergadura, o de más envergadura, pues, es que no salen ni a 7.300 euros por 
proyecto. Vamos, para lanzar cohetes. Mire, qué quiere que le diga.

Pero esa misma propaganda, además nos dice que hay seiscientos cuarenta profe-
sionales. Hoy nos dicen ustedes seiscientos setenta. Bueno, pues, yo resulta que me 
voy a la memoria auditada de las cuentas anuales del 2017, y me dicen que la cifra 
total son 434, incluyendo hombres y mujeres, que está desglosada por género.

Y ya, como le digo, lo de las mil quinientas empresas, a estas alturas, pues, com-
prenderá usted que, difícilmente, nos lo vamos a creer. De tal manera que ya le anti-
cipo que vamos a solicitar –vamos a solicitar– los contratos correspondientes, pues 
nos tememos que están tan inflados como el resto de las cifras. Y es que, mire, yo 
creo que en vez de llamarlo «Eurecat en xifres» deberían decir «Eurecat, el baile 
de las cifras».

Muchas gracias, nada más.

La presidenta

Gràcies, senyor Espinosa. Ara, pel Grup Socialistes i Units per Avançar, té la pa-
raula la diputada Alícia Romero.
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Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Bona tarda, consellera, directora general, gràcies per la seva 
compareixença. Jo intentaré tenir un to una mica més constructiu que el que ha fet 
servir el senyor Espinosa, no perquè no comparteixi algunes de les crítiques que ha 
fet, però perquè penso que, aquest, és veritat que és un projecte de país, i crec que, 
probablement, canviant algunes coses, doncs, aconseguirem que realment doni els 
resultats per als que es va crear, no?

El 2014, jo, com que formava part d’aquest Parlament..., és veritat que vam tenir 
algunes converses amb el conseller Felip Puig, compartíem l’objectiu de fusionar i 
d’integrar tots els centres tecnològics de Catalunya. Em sembla que guanyar dimen-
sió i racionalitzar els centres, també una sola estratègia de país tenia un sentit. Ens 
emmirallàvem i ens emmirallem amb el País Basc. És veritat que no és exactament 
el mateix, però, en tot cas, jo crec que l’objectiu és bo, encara, avui, perquè és cert 
que, si guanyem dimensió, si establim una estratègia comuna, som capaços de racio-
nalitzar, i, a més a més, hi posem recursos, perquè en aquell moment ja es va decidir 
posar 20 milions d’euros anuals durant un temps, per al centre tecnològic, per Eure-
cat, doncs, és cert que podíem guanyar en innovació, perquè, justament, una de les 
polítiques en l’àmbit del coneixement, diguéssim, que més maldecaps ens porta, per 
dir-ho així, són les polítiques d’innovació, no?

Justament, ara fa quinze dies va venir el secretari d’Universitats i Recerca, i ell 
també va reconèixer que és veritat que en innovació és on probablement tenim unes 
xifres més negatives, quan ens comparem amb altres països. I, per tant, el centre 
tecnològic Eurecat, és quan encara agafa més sentit, perquè justament ell el que ha 
de fer és transferir el coneixement a les empreses, sobretot a les petites empreses, 
que és el que conforma el gran teixit econòmic a Catalunya, el 98 per cent d’elles 
són pimes, i, per tant, doncs, té molt sentit que Eurecat es dediqui a agafar el co-
neixement, no?, agafar el coneixement que ja existeix i transferir-lo a les empreses 
perquè aquestes puguin ser més competitives.

I, per tant, vagi per endavant que, en això, en aquest plantejament podíem es-
tar d’acord. Després, podríem entrar molt, però no ho faré, sobre com es va fer, i..., 
perquè aquí nosaltres tenim moltes crítiques. Jo, que havia estat membre del centre 
tecnològic Cetemmsa, doncs, també podria explicar-li molt sobre això, però, en tot 
cas, com que no tinc temps, em centraré en el que crec que poden ser elements de 
millora de cara al futur, que crec que és el més interessant, no? Jo, molt sovint dic 
aquí que venim a construir i a aportar, i moltes vegades ens quedem en els debats 
estèrils, que no ens porten enlloc, no?

Per tant, una mica en aquesta línia de dir qui crec jo..., què ha passat en aquest 
temps i què crec que podria millorar, no? Doncs bé, ho basaré en cinc punts. Un és 
sobre l’estratègia. Nosaltres hem demanat moltes vegades en aquesta comissió –ho 
havíem demanat també en el Ple–, un pla estratègic per a Eurecat. De fet, va venir 
a comparèixer també fa un temps el president d’Eurecat, i tampoc vam acabar de 
treure’n l’aigua clara. Crec que quan un crea un centre tecnològic d’aquestes carac-
terístiques, que fusiona centres diversos, que tenia les seves especificitats, cada un, 
perquè no era el mateix Cetemmsa que el de Manresa, doncs, evidentment, cal fer 
una anàlisi de quins són els punts forts i els punts febles dels centres, i, per tant, qui-
na estratègia a seguir, no? Per posar-vos un exemple, en la web d’Eurecat, establei-
xen catorze sectors estratègics. Doncs, no ho sé, si són aquests catorze, o han de ser 
més o menys, o n’hi han dos de molt estratègics, però, en tot cas, crec que aquesta 
tasca s’ha de fer, no? I, per tant, aquest és un element que, és cert, i li haig de dir a la 
consellera que fa uns plens vam aprovar una moció en la que justament es demanava 
això, i es va aprovar; els grups que conformen el Govern van donar suport a aquest 
pla per establir una estratègia de futur per a Eurecat.

Després, segons, també, la web, i, evidentment, doncs, el plantejament d’Eure-
cat, Eurecat té sis serveis, no?, bàsicament, i jo crec que n’hi han dos que són el seu 
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core business, diguéssim, i la resta, tinc els meus dubtes, i ho voldria comentar. R+D 
aplicat, evidentment; és a dir, si té un sentit el centre tecnològic és que sigui capaç de 
transferir, d’injectar la innovació, el coneixement que es genera a les universitats i en 
els centres de recerca, a les petites empreses, a qui els costa molt acostar-se a aquest 
coneixement. Per tant, una certa tasca, també, d’intermediació, no? Per tant, aquest em  
sembla clau. Serveis tecnològics? Doncs, probablement, també, que faci aquesta tas-
ca té molt sentit, no? És veritat que, amb relació a això, crec que hauria d’haver-hi 
un treball molt més intens amb les universitats. Les universitats, a vegades, també 
han estat queixoses d’això, de dir: «Escolti’m, existeix Eurecat, però tampoc sabem 
ben bé què fa, ell no sap què fem nosaltres, i, per tant, el nostre coneixement tam-
poc l’està oferint a les empreses.» I això crec que és un error, perquè, quan nosaltres 
reconeixem que el nostre sistema de coneixement i de recerca és tan potent, doncs, 
s’hauria d’acostar més a les empreses, i Eurecat hauria de fer aquesta feina, i la nos-
tra sospita és que no la fa prou, no?, i sembla que les universitats també són crítiques 
amb això.

Després, hi han dos altres serveis que nosaltres posem en qüestió. Un és el de con-
sultoria, pura i dura, perquè crec que, doncs, un centre tecnològic no hauria de fer 
això. I no hi entro més. I l’altre és de formació d’alta especialització, diu la seva web, 
però quan un entra en els seus programes, veu que hi ha màsters i postgraus. Tampoc 
sé si un centre tecnològic ha de fer màsters i postgraus, perquè en té alguns a títol 
propi. Jo dic que en coorganitzi, amb la Politècnica, amb l’Autònoma, amb les univer-
sitats, evidentment, però, que tingui títols propis, ja no sé si és la seva tasca.

I, després, ja, en el que sí que soc molt crítica, ja ho vaig ser quan estava a Ce-
temmsa, era, en que faci formació subvencionada per a treballadors i formació ocu-
pacional. Això sí que crec que està fora del seu objectiu. I, per tant, aquí, crec que, si 
ens fem un plantejament, com deia vostè, consellera, no?, que ara toca probablement 
canviar algunes coses, doncs, crec que també caldria revisar això. I quan nosaltres 
dèiem: «Cal revisar l’estratègia d’Eurecat», parlem d’això, de quins serveis, de a què 
està dedicant els seus recursos humans, perquè ens sembla que algunes coses no li 
pertoquen, i, per tant, podria estar fent més i millor les que sí..., o per a les que sí 
que es va constituir aquest centre tecnològic.

El dos és..., he parlat de l’estratègia dels serveis, com un element que cal millo-
rar. Dos, d’organització. Quan es va fer aquesta fusió, no?, o aquesta integració de 
centres, diguem-n’hi com vulguin, nosaltres creiem que no es va fer una anàlisi or-
ganitzativa. És a dir, vam fusionar tots els centres i vam deixar tots els directors, 
tots els caps de recursos humans, els de comunicació... Tot, tothom; tot per duplicat, 
triplicat, quadruplicat. No s’ha fet un estudi organitzatiu sobre aquest centre, com ha 
quedat aquest centre. Clar, hi treballen més de 650 professionals, una xifra molt ele-
vada. Nosaltres creiem que aquí caldria fer una feina –també es va aprovar en aque-
lla moció– d’una anàlisi organitzativa i una racionalització. No estem dient que s’ha-
gi de despatxar ningú, estem dient que cal racionalitzar i veure, doncs, això, com 
s’articula. Entre d’altres coses, perquè, ens consta que no hi ha un director general, 
un conseller delegat d’aquest centre. Home, un centre amb aquestes dimensions pro-
bablement necessitaria tenir un lideratge directiu, també, més enllà del lideratge de 
la presidència, no? I, per tant, per nosaltres, això és bastant rellevant.

N’hi ha un tercer, que és el de la governança. Nosaltres sempre hem dit que 
això és un centre tecnològic, que, encara que sigui públic o privat, hauria d’haver-hi 
més, no vull dir «control», però més incidència, o més influència, diguem-ho així, 
del Govern de la Generalitat, de la Generalitat, de lo públic en la seva governança, 
i creiem que no hi és, no? I hi han empresaris, i han de ser-hi, és veritat, han de fer 
la seva feina, però tampoc tenim molt clar com es trien aquests empresaris, com es 
tria aquest privat, i, per tant, és important, això, perquè, si no, al final, podria pas-
sar, creiem que no passarà, però podria passar que un dia els empresaris decideixin, 
escolti, a banda de la Generalitat i del Govern, que posa 20 milions d’euros l’any, 
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doncs, que es dedicaran a fer no sé què, no? Home, doncs, hauríem de garantir un 
cert equilibri, com a mínim, de lo públic i de lo privat en la governança, i, per tant, 
aquest és un tema, per nosaltres, també important, i com que vostè ha anunciat això, 
crec que és rellevant que ens hi puguem posar, no?

I lligat a això, també el territori. Recordo una moció que vam fer en el Ple quan 
el conseller era el Felip Puig, que parlàvem d’Eurecat, i nosaltres vam posar-los-hi, i 
es va aprovar com Eurecat no havia de perdre el paper que tenien els centres tecno-
lògics en el territori, no? I nosaltres creiem que l’ha perdut. Per què? Doncs, perquè 
es van crear unes comissions territorials on es va cada sis mesos o un any a explicar 
què fa Eurecat, però això no és l’objectiu d’Eurecat. Eurecat, que té unes estructures 
en el territori, perquè això, evidentment, no ha desaparegut, doncs, hauria de vetllar 
perquè Eurecat treballés amb les entitats del territori, amb les empreses del territori, 
que hi hagués unes sinergies molt més fluïdes que les que hi havien, i, per tant, cre-
iem que aquest element territorial de la governança en el territori també s’hauria de 
revisar, o articular d’una altra manera perquè sigui més fort.

Ja em queda només un minut i poc; el cinquè és el finançament, no? Deia vostè, 
consellera, que és «un terç, un terç, un terç». Nosaltres, a la web actual, diu que el 
pressupost és de 47 milions d’euros. Si en donem 20, no estem complint l’«un terç, 
un terç, un terç». A nosaltres ens agradaria que això es revisés, també, perquè és 
veritat que aquest ha de ser l’esperit, però tenim alguns dubtes de que sigui així, i, 
per tant, és important que siguem estrictes amb aquest aspecte dels terços, i..., per-
què hi donem molts recursos a Eurecat, no? I, per tant, la rendició de comptes, que 
té a veure també amb la governança, doncs, creiem que és una cosa, per nosaltres, 
molt important.

I, per últim, LEITAT. Que LEITAT no hi sigui, doncs és una feblesa, no? Perquè 
és veritat que LEITAT és un centre tecnològic molt potent, que també gestiona molts 
recursos, que guanya molts projectes europeus, i creiem, doncs, que, d’alguna mane-
ra, més enllà d’un conveni signat, el que hi passa és que hi ha unes certes reticències 
per part de LEITAT, probablement per aquestes coses que jo he explicat. I tot s’entén 
i és comprensiu, no?, i, per tant, hauríem de veure si amb aquestes millores que po-
dria fer, que probablement, consellera, doncs, compartim, LEITAT pugui tenir una 
relació, diguéssim, més de confiança i de generació de complicitats amb Eurecat, 
que penso que ara no es té, i que seria bo per al país, evidentment, com no pot ser 
d’una altra manera, que dos centres col·laboressin, i no competissin, en aquest marc 
en el que ens trobem avui en dia.

I res més, moltes gràcies, que ja he arribat als deu minuts.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem. Té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, consellera, per la seva exposi-
ció, i per haver vingut avui a comparèixer. Jo crec que la primera reflexió que hauríem 
de fer és sobre el procés de centralització dels centres de recerca. Jo no era diputat, 
i, per tant, el seguiment que n’he fet és a posteriori, i crec que, per tant, moltes de 
les conclusions o de les hipòtesis que llançaré avui són hipòtesis a posteriori, amb 
l’avantatge que et dona, però també els inconvenients que et dona no haver participat 
d’aquesta discussió.

Jo trobo que, llegint sobre lo tortuós del procés que ha sigut, de fusió i dels cen-
tres, com deia la companya, que encara estan pendents, crec que també s’hauria de 
fer una reflexió sobre quina relació volem entre l’Administració pública i els centres 
de recerca, i quina relació volem entre l’Administració pública i l’autonomia dels 
centres de recerca, perquè, jo, llegint algunes cròniques, algunes feien una mica 
de feredat, de pensar... No ho sé, és a dir, l’Administració pública té la capacitat de 
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doblegar-li el braç a un centre de recerca, però crec que que això succeeixi i que 
no es comparteixin objectius més enllà de la defensa corporativa que pugui fer ca-
dascú..., però jo entenc que la gent que dirigeix un centre de recerca, probablement 
té el suficient seny i la suficient altura de mires com per no fer defenses només es-
trictament corporatives de la seva posició, i que, per tant, alguna reflexió interessant 
també devien aportar. I que quan la solució que es troba, al final, és pràcticament 
situar els centres tecnològics entre l’espasa i la paret, de quedar-se fora de la relació 
entre l’Administració pública o entre una fusió o una absorció pràcticament forçada, 
crec que aquí també s’hauria d’haver fet una reflexió i un balanç, tant de com s’ha 
construït aquesta relació amb els centres tecnològics, tant d’això, com de com queda 
avui, com està, avui, la relació entre l’Administració i els centres tecnològics.

La segona reflexió que volia fer és que, clar que compartim que augmentar la 
massa crítica dels centres tecnològics és important per poder fer recerca, recerca 
aplicada i innovació. Òbviament. O sigui, una empresa de deu treballadors difícil-
ment podrà fer innovació, podrà fer recerca aplicada, i és cert, i això ho compar-
tim, i segurament els models que tenen un centre de referència amb suficient massa 
crítica com per, d’alguna forma, ser una referència central en el model de recerca, 
doncs, tenen un avantatge, i tenen la capacitat d’interactuar-hi amb major eficiència, 
però crec que també hauríem de fer l’altra reflexió, la que té a veure amb els nivells 
de recerca i innovació que té Catalunya, i és que Catalunya té un teixit productiu 
particular. Té un teixit productiu molt vinculat a la petita i mitjana empresa, i, per 
tant, el repte no és com imitem els models de recerca i d’innovació d’altres entorns 
productius, sinó com construïm un model tecnològic, a Catalunya, amb capacitat 
d’arrelar-se al territori, amb capacitat de dinamitzar i d’innovar en un territori com-
post per petita i mitjana empresa.

I jo, aquí, l’acumulació de massa crítica, i sobretot la centralització, no sé si per 
una banda ens pot ajudar a millorar alguns indicadors i l’eficiència, sobretot, en la 
innovació, però no sé si és la solució més adequada per assolir els objectius que te-
nim sobre la taula en recerca, en desenvolupament i en innovació. I crec que no, i 
ara que s’obre, com vostè ha dit, l’elecció del nou patronat, etcètera, crec que sobre 
això s’hauria de fer una reflexió, sobre l’impacte d’aquesta centralització en el seu 
arrelament al territori i en la seva relació amb el teixit productiu.

Volia dir alguna coseta més. Sí, crec que també, quan se travessa..., jo intentaré..., 
comparteixo bastant la intervenció que ha fet el company de Ciutadans, i la compa-
nya Alícia, que m’ha precedit, també amb la seva duresa, però crec que arribats a 
aquest moment, desfer el camí, no?, com es diu en castellà, volver a poner la pasta en 
el tubo, segurament serà més complicat que assumir... (veus de fons), no, no dic que 
ho diguessis tu, eh?, però, vull dir, crec que és més necessari assumir el camí que ja 
hem recorregut, i mirar com sortim d’aquí, que asseure’ns en la crítica de tot el que 
ha passat. I, per tant, jo crec que tenim diversos reptes sobre la taula amb l’Eure-
cat. El primer és que venim d’un procés, doncs, de fusions i d’absorcions, i que, per 
tant, òbviament, cal estudiar com això ha afectat la mateixa organització i la ma-
teixa eficiència de l’organització. Jo crec que fora bo que s’estudiés i es fes públic, i 
hi poguéssim tenir accés també, bé, una avaluació del sistema organitzatiu derivat 
d’aquestes fusions, amb l’objectiu de mirar, bé, quin grau d’eficiència i quin grau 
d’organicitat sòlida tenim avui, i de capacitat de funcionament.

I, també, mirar, no?, aquell equilibri entre un procés de centralització, i també 
la necessària autonomia territorial que necessitaran els centres per reforçar la seva 
presència al territori, perquè, després d’un procés de centralització, i jo recupero la 
meva preocupació, probablement, l’objectiu central, ara, és com pensem nous instru-
ments que ens permetin augmentar la relació amb el teixit productiu i empresarial 
de Catalunya i també amb el territori. Crec que això hauria d’estar sobre la taula, de 
forma sòlida, com a objectiu estratègic, perquè..., és a dir, aconseguint massa crítica 
i aconseguint centralització, si no aconseguim tornar a reconnectar això sobre un 
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nou model organitzatiu al territori i al teixit productiu de Catalunya, doncs, potser 
augmentem molt l’eficiència d’aquesta centralització, però tindrà molt poca capacitat 
de donar resposta a les necessitats d’innovació del sector.

I crec que en això, i això ho comparteixo amb la companya Alícia, també, do-
tar de nous instruments per relacionar-se amb els centres de recerca públics, i amb 
els centres de recerca universitaris, i amb el teixit de coneixement que tenen també 
al territori, i jo crec que aquí també hauríem de tenir la capacitat de pensar instru-
ments de col·laboració.

I, després, sobre el model de governança. Clar, jo crec que..., és a dir, aquest pro-
cés de centralització, òbviament, també ha sigut un procés de..., i no vull que soni 
malament, però, d’una certa privatització a l’hora de gestionar i governar els centres 
tecnològics a Catalunya. I jo crec que sobre això també hi hem de fer una reflexió, 
perquè ens podem trobar, especialment en els moments que vivim, amb que l’inte-
rès de país i l’interès de l’Administració pública sigui potenciar sectors concrets de 
la innovació, i que no sigui l’interès central de bona part del teixit productiu, o les 
necessitats actuals d’aquest teixit productiu. Jo crec que aquí també hem d’estudiar 
com som capaços de construir, amb els actors privats que també hi ha sobre la taula, 
un interès públic, i uns alineaments estratègics públics. Jo crec que ara que s’obre 
l’elecció de les noves figures del patronat, crec que seria el moment, també, de plan-
tejar quin model de governança volem per a l’Eurecat, i, per tant, per a la relació 
entre l’Administració pública i la recerca i la innovació a Catalunya. I jo, amb això, 
dono la meva intervenció...

Moltes gràcies per la seva compareixença.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, pel Partit Popular, té la paraula el diputat San-
ti Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera, també, per les seves explicacions. Aquest 
és un projecte que va néixer amb recels. Amb molts recels per part de molta gent. 
Jo crec que aquesta mateixa compareixença i el que hem sentit almenys fins ara n’és 
una mostra, però també jo crec que al llarg dels anys el procés que s’ha anat vivint, 
de concentració dels centres tecnològics en Eurocat també n’és una mostra.

Si em permet la metàfora, ja sé que no és una gràfica científica la que tenim al 
davant, però és que em fa mal als ulls. I és el que alimenta més recels, no? Tenim una 
gràfica al davant on pretén il·lustrar que s’ha passat d’un volum de 33 milions d’euros 
a un volum de 51 milions d’euros, però gràficament, sembla que s’hagi multiplicat 
per tres. I jo, quan veig aquestes gràfiques, i que des d’aquest punt de vista, simple-
ment gràfic, simplement metafòric, em vol fer veure una cosa que no és, perquè les 
dades desmenteixen el que es veu a la imatge, em genera recels. I és quelcom que va 
lligat amb aquest projecte.

És evident, Catalunya, la indústria catalana està formada per petites i mitjanes 
empreses en un percentatge elevadíssim, i, òbviament, un dels principals inconve-
nients que tenen les petites i mitjanes empreses és accedir a la recerca, és accedir 
al desenvolupament i és accedir a la innovació. I, per això, sorgeix la necessitat de 
centres tecnològics com l’agrupació d’empreses, de pimes d’uns determinats sectors, 
que posen en comú recursos, i ho fan també amb les universitats, per poder accedir, 
precisament, a aquests nivells de recerca i aquests nivells d’innovació, a què, per si 
soles, no podrien accedir, no? I a partir d’aquí és quan comencen a aparèixer, no una 
gran eclosió..., al País Basc sí que hi va haver una eclosió de centres tecnològics des 
del punt de vista sectorial. A Catalunya no tant. Segurament, van haver de ser més 
a empentes, que es generen aquests clústers de recerca, clústers d’innovació, que 
són els centres tecnològics, per poder alimentar les petites i mitjanes empreses, no?

Fascicle segon



DSPC-C 232
28 de març de 2019

Sessió 11 de la CEC  28

I jo m’imagino que potser des del punt de vista de l’Administració, sí que resulta 
més controlable –i entengui’s des del punt de vista positiu, eh?, no des del punt de 
vista, ni molt menys, pejoratiu– tenir una agrupació de centres tecnològics, doncs, 
per tal de tenir-ho tot una mica més canalitzat, tenir-ho tot una mica més ordenat. 
Però, jo, si els dic la veritat, ens interessa, i és important, la governança, els resul-
tats, el nombre de treballadors, etcètera, però, és que el més important no és això. 
Això ja ho és, d’important, eh?, però el més important no és això. El més important 
és el servei que es presta a les empreses avui és millor que el que es prestava en 
els centres tecnològics per separat abans? I aquesta és la clau de volta, aquesta és 
la resposta, i aquí és on necessitem tenir informació per saber si el servei que s’està 
prestant a les petites i mitjanes empreses amb aquest model és millor que el que es 
donava abans i per separat.

Comparteixo algunes de les expressions que s’han sentit ja amb relació a com 
s’ha acabat formant, doncs, aquest «consorci», entre cometes, eh?, de centres tecno-
lògics, aquest únic centre tecnològic que agrupa tots..., si tots ho coneixem; conei-
xem també les resistències de LEITAT, perquè estem convençuts del treball que fan; 
tenen un pes específic important, tenen uns resultats importants de cara a les empre-
ses, que és allò realment important. I, per tant, jo el que he trobat a faltar és aquesta 
visió: la visió no tant des del punt de vista de l’Administració, sinó més des del punt 
de vista de les empreses. En aquest sentit, jo ho he vist, aquest procés, diferent del 
que veia el portaveu dels comuns, que deia: «Escolti’m, això és una privatització de 
la innovació.» No, no, si jo crec que el procés ha sigut al revés: ha sigut una..., no sé 
si dir-ne «nacionalització», eh?, però una estatalització de la innovació; és a dir, s’ha 
volgut tenir més el control, des dels estaments públics, d’allò que feien els centres 
tecnològics.

Però hi insisteixo: allò que és important i allò que és rellevant..., i, en aquest sen-
tit, jo li demanaria dades, si és que les tenim, de quina és la repercussió i la millora 
que això ha suposat en el teixit productiu, a les petites i mitjanes empreses, respecte 
del model que teníem abans. I només així és com podrem valorar si l’esforç que s’ha 
fet ha valgut la pena o no ha valgut la pena, i replantejar-nos altres models.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Ara, pel Grup Republicà, té la paraula el diputat An-
toni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Gràcies per la compareixença, consellera; directora gene-
ral, també, que ens acompanya avui. Jo crec que no és el tòpic, el debat que tenim avui 
aquí, probablement, dels reptes de país que tenim; és un dels més importants. I crec 
que, en la seva intervenció –i jo l’hi agraeixo–, hi han dos o tres fets que són evidents. 
El concepte de tot el procés, els seus encerts i no de buscar més massa crítica, és una 
evidència en si mateix. És a dir, tindre el debat en aquesta comissió o no, si la massa 
crítica, en termes d’innovació o en termes de recerca, és rellevant, doncs crec que no 
l’hauríem de tenir. És, com diuen els anglesos, it’s a fact, és així, eh?

En qualsevol dels casos, crec que li agraïm les explicacions del procés que està 
tenint, amb un procés d’integració que és complex, i així, doncs, m’agradaria fer 
més una reflexió en profunditat sobre el debat que teníem, especialment en les úl-
times intervencions que hem tingut fins ara. És a dir, el repte més important que 
tenim, i coincidim en això amb el Govern i jo crec que amb molts dels diputats 
d’aquesta comissió, és el fet de si som capaços o no, seguint la Declaració de Lis-
boa, de ser un dels països que competeix per valor afegit, o si som un dels països 
que competeix, diguem-ne, per costos del treball o organització del treball. I, de fet, 
la condició necessària –no la suficient, però sí la necessària– per ser un dels països 
–que crec que hi ha consens en aquesta cambra–..., de competir per valor afegit, és 
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la capacitat de generació de coneixement. Si el coneixement l’has de comprar, ja no 
ets competitiu; si el coneixement el generes, ho pots ser –ho pots ser. I aquí, Cata-
lunya es situa en un dels llocs del sud d’Europa amb millors condicions, perquè jo 
crec que hi ha consens en que el coneixement el generem.

No és evident, llavors, a partir d’aquí, que aquest coneixement que generem re-
verteixi directament en el creixement econòmic. I, de fet, en la part suficient, di-
guem-ne, que probablement hi ha consens en el món –i dic «en els sistemes en el 
món»– de que si hi han prou recursos econòmics i s’orienten bé les polítiques, està 
bastant consensuat com pot excel·lir un sistema de recerca. No és evident com pot 
excel·lir un sistema de transferència i innovació. I, probablement, de models n’hi han 
molts. I quan mirem els pocs –dic «pocs»– models del món que excel·leixen i molt 
en innovació i transferència, doncs, si me’n vaig als..., no són els tòpics, perquè són 
aquells que són molt potents. Si mirem un sistema com l’alemany, o mirem un sis-
tema com l’entorn de Califòrnia o de Boston, o mirem un sistema com el coreà, te-
nen models molt diferents –o Israel–, molt molt molt diferents, eh?, diametralment 
diferents, però els seus sistemes de recerca són molt homogenis. Així, doncs, proba-
blement aquest és el gran repte de veure com encaixa, en el nostre model, el sistema 
de transferència.

Me’n vaig una mica a l’històric, perquè jo crec que és important... És a dir, si 
aquests últims quinze, vint anys han estat d’excel·lència en el nostre model de cièn-
cia..., i això no va ser una casualitat; l’any 99 probablement hi ha tres decisions molt 
rellevants: una llei d’universitats de Catalunya, que permetia, dins dels marges que 
tenia, un model propi universitari molt orientat a tindre universitats de recerca; la 
creació dels centres de recerca com a tals, amb autonomia pròpia, desfuncionarit-
zats, amb llibertat d’investigació, i, per tant, amb una tercera pota, que és la capa-
citat de captació de talent; programes com ICREA, doncs, en són un, però n’és un 
exemple. Això, evidentment, ens va donar un resultat en el qual hi ha consens.

Paral·lelament, en aquell moment ja, és l’inici de la creació dels centres tecnolò-
gics. Jo recordo en aquell moment, que en el moment que es creaven els centres Cer-
ca, que han tingut tot aquest recorregut i que es podrien assemblar molt –amb dife-
rències substancials, eh?–, dèiem, als models internacionals, com poden ser, doncs, 
els centres de recerca a Holanda o el Max Planck mateix alemany, comença a crear-se 
la idea de centres tecnològics. Crec que va haver un error a l’inici –i, per tant, no faig 
crítica d’un govern o un altre, eh?–, perquè la idea inicial era: a centres tecnològics 
que havien de donar servei al teixit, se’ls injectava diner públic, en termes de start-up, 
en termes de one-shot. I això és lo que està consensuat: injectem diners als centres 
tecnològics perquè no teníem teixit, perquè comencin i tinguin capacitat de facturar 
al teixit, i, a poc a poc, retirar el diner públic. No dic que aquest sigui el model, eh? 
Estic dient que aquella era la idea.

Estem parlant del 99-2003. Arriba el Govern tripartit... No, no em miri així, se-
nyora Romero, que faré el matís. I, per tant, és molt atractiu i ens pot passar a tot-
hom, el fet de que allò que havia de ser un one-shot econòmic, es manté estable en 
el temps, perquè, també ho entenc, a veure qui és el que resulta que ara retira els 
diners. Això, a més, ho ajuntem amb una pressió municipal enorme: que si tothom 
tenia una piscina, tothom havia de tenir un centre tecnològic. I comença a haver una 
proliferació al país enorme de centres tecnològics. Igual que dic que això és respon-
sabilitat del tripartit, també dic que el mateix tripartit, en la seva part final de go-
vern, analitza que això no és un bon model. I, de fet, és aquell mateix Govern que 
comença a fer la iniciativa d’«hem d’intentar racionalitzar; hem d’intentar no tindre 
tants centres tecnològics sense massa crítica». I, a més, amb un defecte que és im-
portant: que havíem confós aquí el model, intentant interioritzar la recerca amb un 
centre tecnològic petit. No té cap sentit, això.

Quan es posen models com Fraunhofer, s’hauria d’analitzar exactament quin és 
el model. El model de Fraunhofer no interioritza la recerca, és que precisament –ho 
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dic a l’extrem, eh?– en molts dels casos està fent d’OTRI d’universitat; és aquest 
el seu paper. I per això tenen una part pública. No tenim aquest model. I jo no dic 
que sigui aquest, el model, però situem què són les coses: no té res a veure Tecnio, 
en la dispersió, amb Fraunhofer –res a veure. Fraunhofer té una única governança, 
evidentment amb centres autònoms, en la qual els seus investigadors tenen doble 
appointment amb la universitat. I aquest no és el model Tecnio –i aquest no és el 
model Tecnio.

Per tant, probablement aquest és el debat que hem de tenir. És bona, la iniciati-
va de donar massa crítica, però llavors jo hi veig una reflexió, consellera, en la qual 
m’interessa l’opinió del Govern en aquest sentit, eh? Jo crec que..., no hi entraré, pel 
que he dit fins ara, a que racionalitzar i tindre massa crítica, en un únic centre, el 
màxim possible, doncs això és el que és lògic i té sentit. Per tant, fins aquí, i hauria 
acabat, jo, fins ara. Em preocupa més, en el fons, el debat que hem de tenir col·lecti-
vament, de com fem en els propers..., si deia jo que en els últims vint anys hem fet el 
salt a la recerca, els propers vint anys haurien de ser el salt a com transferim i com 
això ho convertim en creixement econòmic.

I, per tant, amb els agents que tenim actualment en el país, és interessant veu-
re com portem, en els últims deu anys, una dada que es manté estable –ni bona ni 
dolenta, eh?, és la que és–, en la qual la transferència de coneixement en el teixit 
econòmic industrial, quan l’agafem en global, any rere any, més o menys –més o 
menys–, i em rectifiquen si no, però més o menys estem que sobre un 50 per cent de 
la transferència la fan les universitats, un 40 per cent la fan els centres de recerca, i 
un 10 per cent, més o menys, la fan els tecnològics. Això té lògica, a més, per massa 
crítica; és que és lògic que sigui així. 

Ara bé, si això és així, probablement el debat que hauríem de tenir és com fem 
encaixar el sistema i com hi col·labora el sistema. És a dir, la majoria de centres 
Cerca tenen les seves unitats de transferència, i funcionen bé, per les dades. A ve-
gades hi ha el risc del debat de tecnològics que diuen: «El Govern hauria de forçar 
els centres de recerca a col·laborar amb nosaltres per fer la transferència.» L’opinió 
d’aquest diputat és: «Miri, per què?» És a dir, si els centres de recerca transfereixen 
ja directament, per què hem d’afegir, diguem-ne, una capa més. En tot cas, el que 
hem de fer és col·laborar.

Les universitats. Les universitats, crec..., i també pregunto l’opinió a la conselle-
ra; jo crec que encara tenen una assignatura pendent en termes de com són capaços 
de, diria, racionalitzar les unitats de transferència amb una única plataforma. Tenim 
les OTRIs, però després tots sabem que cada un dels departaments, i fins i tot grups 
de recerca tenen les seves col·laboracions individuals, que moltes vegades ni tan sols 
passen per la unitat de torn o les unitats de transferència i d’oficines que tenen a la 
mateixa universitat. Per tant, la majoria d’universitats orientades al món en recerca te-
nen una única unitat que coordina tot el que és la transferència. I què vol dir? Que els 
grups de recerca no s’han de preocupar de què podrien posar en valor, sinó que s’han 
de preocupar de fer recerca bàsica, la de frontera, i ja és la unitat d’innovació que bus-
carà dins de la mateixa universitat què és el que ha de fer. I això no és responsabilitat, 
evidentment, del Govern, per autonomia universitària. El Govern pot incentivar, pot 
intentar negociar cap aquí, pot intentar..., aquesta zona de discussió jo crec que l’hem 
de tindre en el Pacte nacional del coneixement, eh?

I, llavors, la tercera és Eurecat, com a referent, els centres tecnològics en general. 
És a dir, com som capaços, jo crec, de fer la diferència, jo diria, entre lo que és la 
innovació, diguem-ne, push i pull, des del punt de vista de dir: els que generen co-
neixement com el transformen en valoració de producte, que pot ser adquirit per una 
indústria actual o creació de noves empreses de base de coneixement, i com, jo crec, 
el paper d’un centre tecnològic avançat com aquest, ha de donar resposta a deman-
des de l’empresa –és diferent–, però no interioritzar la recerca, i en termes òptims..., 
no ho dic en genèric, eh?, però ser una mica part de les unitats de transferència del 
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món universitari sobretot. Dic «del món universitari», perquè els centres Cerca, per 
més autonomia i dimensió, la majoria d’ells ho tenen ben establert, i les universitats 
ho tenen per pensar, encara. És un debat que està dins del món universitari. I, per 
tant, la pregunta és: com creu que podem, diguem-ne, avançar amb una col·laboració 
més estreta entre la generació de coneixement de la universitat, sobretot, i una unitat 
amb dimensió, com Eurecat, que hauria d’aprofitar la recerca feta per buscar solu-
cions, tenint, evidentment, els seus serveis, diguem-ne, cientificotècnics en termes 
de valorització, però no de generació de coneixement.

I crec que aquest és el repte important que tenim d’ordenació, que no és respon-
sabilitat només del Govern, perquè és molt més ampli...

La presidenta

Hauria d’anar acabant, diputat.

Antoni Castellà i Clavé

...que tot plegat, però que aquest crec que és el repte de model que tenim.
Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. Ara, pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula el 
diputat Narcís Clara.

Narcís Clara Lloret

Gràcies, presidenta. Consellera, directora general, altres membres de la conse-
lleria, diputades i diputats, espero no decebre a cap dels nostres oients, perquè la 
meva exposició estarà lluny del drama, diguéssim, teatral que he sentit al principi, 
i, per tant, no crec que sigui el convenient, atesa la gran envergadura del tema que 
estem tractant.

El creixement de l’activitat econòmica, la generació de riquesa, la creació d’ocu-
pació estable i de qualitat i el manteniment i millora de l’estat del benestar són, pro-
bablement, els objectius principals del nostre sistema socioeconòmic. La indústria, 
en consonància amb l’estratègia d’assolir un creixement estable i sostenible, és un 
pilar fonamental d’aquest model. Per consegüent, el suport a l’emprenedoria, en par-
ticular a les petites i mitjanes empreses –que, com s’ha dit, suposa de l’ordre d’un 
98 per cent– que conformen el teixit empresarial català, esdevé una prioritat. En 
l’actualitat, ajudar les nostres empreses significa apostar pel coneixement, una idea 
recursiva en tota la comissió.

La innovació i la generació de valor afegit. L’aposta pel futur ens compromet a 
potenciar una economia productiva basada en el coneixement, atès que aquest dona 
moltes més possibilitats de produir nous productes clarament diferenciats dels exis-
tents; és a dir, s’innova el mercat i d’aquesta manera s’emprenen nous negocis.

Ara els parlaré molt breument sobre el context que jo considero que és favorable 
a la innovació a Catalunya –per a la recerca, ja ho he dit, i a la innovació–, que està 
basat en els següents eixos, per a mi fonamentals. El primer –i ja hi ha fet referència 
el diputat Castellà– és que en el context estatal i sud-europeu destaquem, Catalunya, 
per la qualitat de les universitats i els centres de recerca. No faré..., l’exposició no 
la centraré ara en distingir quina és la diferència entre els centres Cerca i el Tecnio, 
que ja ha quedat claríssim, i, per tant... Crec que aquí hi havia una confusió. La re-
cerca bàsica, però, que s’hi realitza, a les universitats, potencia la recerca aplicada, 
que és la base de la innovació. Per tant, no oblidem tampoc la recerca bàsica que 
es fa a les universitats, que és la base de l’aplicada. La conselleria està treballant en 
aquesta direcció mitjançant el desenvolupament del Pacte nacional per a la societat 
del coneixement i la Llei de la ciència.

En segon lloc, i no fa referència directament, òbviament, al tema que estem trac-
tant, però sí al context positiu en el qual ens trobem, és que Catalunya és un entorn 
propici per a la creació de start-ups, tal com confirmen publicacions com l’informe 
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Digitat Startup Ecosystem Overview, en el qual s’assegura que Barcelona té molts 
factors que la fan cada vegada més atractiva per a les grans corporacions –qualitat de 
vida, focus de talent, ecosistema de start-ups–, i que la posicionen com una ciutat eu-
ropea en start-ups i innovació. A més, les inversions estan augmentant any rere any a 
Barcelona, com a principal hub digital de l’Estat.

És en aquest punt on Eurecat juga un rol essencial. És una peça més en tot l’en-
granatge per a fer de Catalunya un país encara més innovador. Com ja exposa el grà-
fic, Eurecat –i no en dubtem pas– és un centre on, resumidament, hi treballen més de 
650 professionals, té més de 1.500 clients, participa en més de 160 projectes d’R+D, 
tant estatals com europeus, disposa de vuit spin-offs i ha generat vuitanta-una pa-
tents. La millora de les capacitats tecnològiques de les empreses catalanes implica 
apostar per l’estratègia de la innovació. Així, doncs, Eurecat és, i encara ho ha de ser 
més, l’organisme que proveeixi de tecnologia a les empreses del nostre país, ajudant 
a la col·laboració entre les pimes i els centres de recerca, tant del nostre país com 
d’entitats internacionals.

Per reforçar l’estratègia i atènyer aquest objectiu, cal tenir el pes suficient. La 
política de fusions, que ja es va fer en el passat i s’hi ha aprofundit amb la fusió 
de l’Eurecat amb la Fundació CTM Centre Tecnològic, n’esdevé, doncs, una con-
seqüència lògica. La consellera ho ha expressat perfectament durant la seva inter-
venció en diverses ocasions: «És necessari comptar amb la suficient massa crítica.» 
Guanyar massa crítica és una característica de molts processos de desenvolupament 
innovadors; ha estat i continua sent una fita per a molts grups de recerca, tant de les 
universitats com dels centres de recerca.

L’extensa xarxa de centres d’excel·lència de l’Eurecat destaca per l’enfocament de 
la seva recerca cap a aquelles disciplines que actualment estan a l’avantguarda. Jo 
voldria que aquest concepte de l’avantguarda no se’ns escapés. Hi ha l’avantguarda, 
per exemple, cultural, i tenim l’avantguarda en innovació, en tecnologia i ciència. 
Doncs, l’Eurecat és una peça en aquest disseny. La intel·ligència artificial, la soste-
nibilitat en són exemples, així com el desenvolupament de noves eines en 3D, pro-
ductes que incorporen l’electrònica flexible, o bé la biomedicina. En aquests àmbits, 
hi ha centres dedicats al big data, als plàstics, la gestió de l’aigua o la robòtica, per 
posar només alguns exemples.

Per concloure i molt resumidament: el país disposa d’un entorn favorable per a la 
innovació, i la conselleria treballa de forma decidida i professional en l’assoliment 
d’uns objectius clars i definits. La potenciació que s’està duent a terme de l’Eurecat 
farà que les nostres empreses siguin més competitives i que se n’abasti un conjunt 
més gran, a partir d’una major distribució territorial. Per tant, no és una concentra-
ció, sinó que és una millor distribució en el territori. Aquesta fusió aconsegueix que 
s’ajuntin forces per a constituir un dels centres tecnològics més importants a nivell 
regional europeu, per tal que doni les respostes més apropiades a les necessitats de 
les empreses catalanes.

Moltes gràcies presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Clara. Ara, per contestar als grups, té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí; moltes gràcies, presidenta. Senyor Espinosa, jo crec que hauria d’actualitzar 
una mica algunes informacions que té, perquè vostè sap que el Govern basc vol, en 
un sol paraigua, constituir una societat, que és la BRTA, i integrar-hi Tecnalia i IK4, 
que està plantejat que es dissoldrà a finals d’any, i que un dels motius pels quals in-
tenta, doncs, aglutinar-los dins un mateix paraigua és per..., ho diu així: «Mediante 
una marca unificada, incrementar su actividad internacional.» Per tant, el Govern 
basc també està intentant unificar la marca i guanyar massa crítica i potència a ni-
vell internacional. Això sobre l’IK4 que vostè comentava.
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Miri, avui en dia, en aquest període en què tenim..., no?, la innovació és un fet, 
ja, que evoluciona exponencialment. Quan una empresa demana serveis en un cen-
tre tecnològic, no va només a sol·licitar un sol servei. La innovació és, avui en dia 
–i vostè ho sap–, molt transversal. La possibilitat que, obrint només una porta, hi 
entris, i puguis entrar a tota l’oferta tecnològica que ofereix un centre com Eurecat, 
ens permet que tot el ventall de possibilitats quedin a l’abast d’aquestes empreses. 
Per tant, en una sola porta hi té tota l’oferta tecnològica.

No li puc acceptar que parli..., gairebé és que ens pintava una pel·lícula en que, 
a punta de pistola, s’obligava el CTM a integrar-se a Eurecat. No l’hi accepto. Una, 
perquè hi havia un compromís signat pels presidents de les dues entitats de 2015. 
Segona, en aquesta integració jo vaig estar present en moltes d’aquestes reunions, 
i, entre altres coses, no desapareix la visibilitat, perquè, fixi’s, es conserva la marca 
Eurecat CTM; en cap moment es cedeixen l’edifici ni els terrenys, segueixen sent 
propietat de l’ajuntament –en cap moment–; també s’incrementa en nou el nombre 
de persones contractades, i augmenta a mig milió..., però bé, ja veig que el CTM és 
la seva causa bèl·lica (veus de fons), sí –sí, sí. 

Bé, llavors, miri, no l’hi accepto, no l’hi accepto de cap manera. Vostè dirà que 
hi va haver pressions. Nosaltres, com a govern, hem de mantenir els acords i hem 
d’estar sotmesos..., hem de fer el compliment de la normativa. En aquest sentit, si 
hi havia un acord, si hi havia un compromís, és obvi que si CTM decidia, doncs, 
abstreure’s d’aquesta integració, és obvi que havíem d’aplicar la normativa, i, en 
aquest cas, en temes de finançament quedava condicionat. En cap moment –en cap 
moment– queda limitada ni l’autonomia... (Veus de fons.) No, en cap moment queda 
limitada.

Bé, jo crec que vostè aquí té un criteri, o un cert subjectivisme, però, ja ho dic, 
podríem estar mitja hora parlant i podríem estar tota la tarda parlant de la integració 
de CTM. Senzillament li dic que no li accepto ni aquesta pressió que..., tal com em 
descriu vostè, ho repeteixo, sembla que hagués estat feta, doncs, ben bé amb amena-
ces, que de cap manera correspon a la realitat. I què passa amb aquell acord signat 
el 2015? I què n’havíem de fer, estripar-lo? Sí? Havíem d’estripar aquest acord? Bé. 

També el CTM té autonomia plena per decidir, doncs, qui lidera i qui és el patró 
que envia a Eurecat. Evidentment, potser no li agrada, això, no?, però res a veure 
amb criteris objectius.

Respecte als comentaris que ens feia, doncs, la senyora Romero, acceptem algunes 
de les crítiques que s’han fet, hi podem estar d’acord. I, com deia, calia un pla estratè-
gic. De fet, avui –és casualitat també– s’aprovava una primera versió del pla estra tègic. 
Però ara l’haurem de debatre, l’haurem de compartir, i en això ens trobarem amb tots 
els que vulguin i amb tots els representants que vulguin; ens trobarem per debatre so-
bre aquesta qüestió de governança.

També –hi estic d’acord–, potser hi ha d’haver una major presència de la Gene-
ralitat en l’ens que ha de governar, en el patronat, sense oblidar que, evidentment, 
ens devem –en aquest cas, eh?, de centres tecnològics, que no de recerca–, doncs, a 
satisfer les demandes del sector privat.

I respecte al territori, és un element també clau. Evidentment, els centres no han 
perdut cap de les seves ubicacions físiques, però és cert que haurem de seguir vet-
llant –i en això ens trobarem, ho repeteixo, quan ara redefinim l’estratègia– en com 
integrem les demandes específiques de cada territori; com pot ser que un territori 
tingui també necessitats tecnològiques que corresponguin a un altre centre dels inte-
grats que està en un altre territori. Per tant, com deia abans, s’obre una porta i s’obre 
tot el ventall de possibilitats.

En temes de finançament –també és una qüestió que ha sortit– també, també 
n’haurem de parlar: quins recursos hi destinem, com, amb quina progressivitat els 
mantenim o no. Aquesta és una de les qüestions que haurem d’abordar, i, en aquest 
sentit –els hi deia abans–, total obertura a fer-ho.
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Respecte als comentaris que se’ns feien des d’En Comú Podem, aquest procés de 
centralització. Igual que vostè. Tampoc hi érem, eh?, però és que amb les circums-
tàncies que tenim ara, amb la realitat que tenim, jo crec que revertir la situació no 
ens portaria a res. I, ho repeteixo, eh?, veiem ara també el País Basc, que està bus-
cant justament aquesta aliança, com altres territoris ho han fet, com altres països 
ho han fet. I ja s’ha aclarit en la intervenció, en intervencions posteriors: no confon-
guem centres de recerca amb centres tecnològics.

I, evidentment, és aquesta col·laboració publicoprivada la que ha de combinar 
les necessitats de les empreses, el teixit empresarial –i no parlem, eh?, d’activitat 
purament de recerca, aquí, d’innovació tecnològica– i les estratègies públiques. És 
obvi que arriben moments en què ens hem de replantejar els sistemes existents i ens 
haurem d’adaptar a aquest nou context. I és per això..., i aquí s’ha esmentat, però 
ara sí que el trec i l’obro de bat a bat: per això hem creat el Pacte nacional per a la 
societat del coneixement. Si ens llegim per què s’ha creat aquest pacte, evidentment 
és per articular, coordinar, doncs, la interrelació en el sistema de formació superior, 
el sistema de recerca, el sistema d’innovació i el teixit empresarial. Per tant, tenim 
aquí tots els elements, els quals ens han d’ajudar a fer aquesta economia del conei-
xement, a ser més competitius com a territori i a fer també que les empreses siguin 
més competitives. I ja en la presentació del pacte feia esment de que som excel·lents 
en la producció de papers, però ens falta el trasllat d’aquesta innovació, d’aques-
ta recerca a mercat. Parlarem també en el pacte..., és que hi han els sis eixos més 
l’element territorial. Com d’important és el territori que dediquem un eix específic 
al territori, no?

El senyor Rodríguez parlava: tenim més o millors serveis? L’anàlisi quantitativa 
la podem fer; la qualitativa és una pregunta que ara mateix no podem valorar. Però 
l’element territorial, com els deia, no només el tenim en compte, és que li donem la 
prioritat de ser un dels eixos del Pacte nacional per a la societat del coneixement. 
I de tota aquesta relació entre l’activitat de recerca, la innovació, la translació al 
mercat, doncs, n’hem de parlar. I per això s’ha creat el pacte. Haurem de debatre, 
amb major obertura que aquesta, de la possibilitat de permetre dialogar agents in-
volucrats en la societat del coneixement i els diferents grups polítics i els diferents 
representants dels sectors socioeconòmics. Jo crec que no n’hi pot haver.

El tema de massa crítica, doncs, penso que ja és més que inqüestionable. En 
aquest sentit, podem debatre sobre com de bé o malament s’ha fet aquesta integra-
ció, però és obvi que potser podem millorar en la coordinació en algun dels aspec-
tes, però és evident que, anant per separat, jo crec que ni assolim aquesta poten-
cialitat que estem buscant, ni, com deia, la representativitat tampoc ens permetria 
accedir a segons quins projectes, eh?

A partir d’aquí, doncs, bé, és que hem parlat d’unitats de recerca, de transferèn-
cia..., és que tindrem moltes i moltes sessions per parlar-ne en el pacte. Jo crec que 
no és una qüestió que..., ja ho dic, podria donar..., no donarà per a una tarda, dona-
rà per a molts dies. I, evidentment, que hi trobarem oposicions, postures oposades, 
acords, millores a fer.

En aquest sentit, ho repeteixo, les meves paraules de resum són: és cert, hi han 
aspectes a millorar. Jo crec que l’objectiu concorda plenament amb el que s’està des-
envolupant a la majoria de països per vehicular el que és la innovació tecnològica 
i el seu trasllat a mercat. Estem oberts. Justament ara, aquest període, jo crec que 
és l’ideal per reformular aspectes com la governança i el finançament; també la co-
ordinació, també l’aspecte territorial. I és en aquest sentit que els ofereixo la meva 
total predisposició a parlar-ne, i, com dic, a millorar, perquè ens hi va el futur, en 
aquest sentit, en aquesta evolució que hagi de tenir Eurecat. Podem decidir si gastem 
la major part del temps, doncs, a tirar-lo per terra i fer un discurs negativista, i, bé, 
com en altres aspectes de l’economia, de vegades es fa, o podem esmerçar la nostra 
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intensitat energètica a ser constructius, a pensar com avancem i a dotar, en el fons, 
de competitivitat el nostre territori i les nostres empreses.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera. No sé si algun grup, per aclariments... (Antonio Espi-
nosa Cerrato demana per parlar.) Senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Bien; gracias, señora presidenta. Comenzaré por la intervención...

La presidenta

Té, com a màxim, dos minuts, eh?

Antonio Espinosa Cerrato 

Sí. Seré..., me ajustaré. Mire, seguramente no me ha escuchado antes, porque 
ahora me sale con «que abrir ventanas o trabajar conjuntamente una propuesta co-
mercial para llegar a todas las pymes y las pequeñas empresas». Mire, yo es que 
ya le he dicho qué queríamos, y que hubieran sido necesarias, con un sistema y un 
modelo distinto, una coordinación y unas estrategias conjuntas. Precisamente he 
dicho «unas estrategias compartidas en actividades comerciales, tecnológicas y de 
investigación». Por tanto, eso está clarísimo, que había que hacer una labor de coor-
dinación y de impulso de esos centros –de esos centros–, no para cerrarlos, no para 
quitarles todas sus capacidades, sino precisamente para potenciarlos.

Y, en ese sentido, hombre, lógicamente, claro que creo que tienen, los centros, 
que tener masa crítica. ¿Pero es que sabe usted por qué se llamaban «avanzados»? 
Porque ya tenían masa crítica. Porque ya tenían una masa crítica superior... (Veus de 
fons.) Perdone, infórmese. Yo..., usted me dice que me informe de algo; pues infór-
mese también usted. Se llamaban..., mire, tenían todos más de 5 millones, precisa-
mente, de facturación. Por eso se diferenciaban de otros centros que, no llegando a 
esas cantidades, no se llamaban «avanzados». ¿Por qué a estos se les llamó «avan-
zados»? Por eso.

Por tanto, yo estoy convencidísimo: nadie con sentido común va a discutir lo de 
la masa crítica. Lo que sucede es que yo lo que le he dicho es que, sumando cosas 
que no son sumables, no se aumenta la masa crítica. Es decir, juntar en un mismo 
centro unas especialidades y otras no aumenta la masa crítica. Ahora, potenciar esas 
especialidades, aunque se impartan, como en el caso del Fraunhofer, en centros dis-
tintos o institutos distintos, eso sí que aumenta la masa crítica; pero no la suma en 
un único centro, como es la opción que ustedes han comentado, ¿no?, o, mejor dicho, 
están implantando, se empeñan en implantar.

Mire, yo creo que es muy importante –y nosotros estamos haciéndolo– que, ya 
que me hablan de futuro, pues no se empecinen en hacer con LEITAT lo que han 
hecho con el CTM. Déjenle autonomía, déjenle precisamente esa capacidad para 
implantar o estar implantada en el territorio, porque no es incompatible –no es in-
compatible. Y ustedes en el propio acuerdo de vinculación lo dicen: no hay incom-
patibilidad entre, precisamente, LEITAT y Eurecat. Por tanto, no se empeñen en 
hacer lo que han hecho con los demás, eh?: finiquitarlos, el harakiri. ¿De acuerdo? 
No hagan eso.

La presidenta

Se li ha acabat el temps, diputat.

Antonio Espinosa Cerrato

¿Ya? 

La presidenta

Sí. 
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Antonio Espinosa Cerrato

Bueno, pues nada, ya está.
Gracias.

La presidenta

Algun altre grup vol la paraula per aclariments? (Pausa.) Consellera, vol fer al-
gun comentari al...

La consellera d’Empresa i Coneixement

Llavors què, ell tornarà a replicar, no?

La presidenta

No, no, només per tancar el torn –per tancar el torn.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Anava a dir que no, no ens posarem d’acord. Evidentment –ja l’hi he dit–, no 
ho comparteixo, no puc acceptar aquesta narrativa de que hem tancat, hem minat 
l’autonomia, hem pressionat... No, no l’hi puc acceptar –no l’hi puc acceptar de cap 
manera. No ens posarem d’acord; ho sabem, eh?

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, consellera.
Donem, doncs, per finalitzada la sessió informativa. Fem un recés de tres minuts 

i passarem a les preguntes orals.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i onze minuts i es reprèn a un quart de sis de la 

tarda i vuit minuts.

La presidenta

Diputats, reprenem la sessió.

Preguntes acumulades al Govern relatives al nivell B2 d’anglès exigit als 
estudiants universitaris 

311-00112/12, 311-00113/12, 311-00114/12 i 311-00115/12

Continuem la sessió pel cinquè punt de l’ordre del dia, que són preguntes al Go-
vern per respondre oralment en aquesta comissió. I comencem pel primer bloc, que 
són preguntes sobre universitat, sobre la qualitat del sistema universitari.

El temps d’intervenció són set minuts, i la consellera tindrà set minuts més per 
a la resposta.

Formula la pregunta pel grup proposant, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el 
diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; doncs, moltes gràcies, senyora presidenta. Consellera, diputades i diputats, el 
nostre grup, doncs, feia un conjunt de preguntes relacionades, com vostè sap, amb 
el tema de l’acreditació del B2 per als nostres alumnes universitaris. Com recorda 
bé, en aquest Parlament, crec que va ser de les primeres mesures que vam haver 
d’aprovar en aquesta legislatura; va ser la moratòria del B2; moratòria, doncs, sol·li-
citada a instància dels rectors, dels alumnes i els seus familiars, i, evidentment, del 
Consell Interuniversitari, que ens va demanar que allarguéssim aquest requisit per 
poder graduar els nostres alumnes perquè no tenien el nivell, en general, suficient 
com per exigir-lo, eh?

Bé, nosaltres..., en aquell discurs que personalment vaig fer, us vaig dir que nos-
altres érem crítics, perquè consideràvem que és una exigència, doncs, absolutament 
important, necessària, que és una millora indubtable per als nostres alumnes i per al 
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futur dels alumnes i de la seva projecció curricular. I, per tant, doncs, en aquest sen-
tit, vam acceptar. Però vam acceptar, doncs, comentant coses preocupants, perquè 
vostè té competències directes, evidentment, a Universitats, però en aquell discurs 
recordo que ja vam dir que tot això, a més a més, no li competeix exclusivament a la 
seva cartera, no?, a la seva conselleria, sinó que ve d’abans. Recordo que vaig mencio-
nar els informes d’Educaweb, per exemple, on ens deien, no?, que el domini de l’an-
glès és un dels aspectes que els estudiants necessiten millorar, i que la prova aquesta 
d’avaluació de quart d’ESO reflectia que el nivell no aconsegueix la mitjana de punts 
que garanteixen un nivell òptim en el coneixement de l’anglès, i que precisament 
per això –i ja faig una retrospectiva fins al Govern que presidia en aquell moment el  
conseller Mas-Colell–, doncs anunciava això, no?: que es requeria aquest nivell  
equivalent al First Certificate o B2 d’anglès per a graduar-se, i que aquesta mesura 
requeria tenir un nivell equivalent al de cinquè de l’Escola Oficial, el First Certifi-
cate o similars.

En aquest sentit, bé, les universitats van fer les seves normatives. Jo vaig comen-
tar que..., textualment –en aquest cas, la Universitat de Lleida, però n’havia revisat 
d’altres–, doncs, deien exactament això, no?: «Els estudiants que inicien els estudis 
universitaris de grau en una universitat catalana el curs 2014-2015» –ja parlo de fa 
anys– «i posteriors han d’acreditar, en acabar els estudis, el coneixement d’una llen-
gua estrangera d’entre les establertes a les proves per a l’accés a la universitat –PAU–, 
amb un nivell equivalent al B2 del marc europeu del Consell d’Europa.»

Per tant, això ja fa molts anys, doncs, bé, que es va aprovar a les diverses norma-
tives, i com sap vostè, aquest Govern..., vostès ens van demanar aprovar una mora-
tòria; una moratòria, a més, preocupant, perquè quan vaig comentar aquest informe 
d’avaluació de quart d’ESO, deia coses crec que greus, no?, greus no solament per 
a l’anglès. Recordo haver llegit aquest informe, que és el que va publicar el Con-
sell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, i que li deia, doncs, bé, al plenari, 
no?, que afirma –en concret, a la pàgina 24–: «El 56 per cent dels alumnes de quart 
d’ESO fan quatre o més faltes ortogràfiques si escriuen en castellà, i més del 62 per 
cent quan ho fan en català.» En aquell moment, doncs, em vaig sentir absolutament, 
bé, preocupat. I centrant-nos en la tercera llengua, el mateix document constata que 
més del 30 per cent dels alumnes catalans tenen un nivell baix o mitjà-baix. Clar, 
no és d’estranyar que, fruit d’això, quan acaben els seus estudis a la universitat no 
arriben a tenir això, eh?

Dit això, doncs, bé, el conjunt de preguntes va en aquest sentit. Voldria saber –ha 
passat molt de temps– què ha fet vostè, o què han fet en aquest sentit les universi-
tats; quantes universitats ara ja estan amb capacitat de tenir els seus alumnes amb 
aquest nivell B2 d’anglès; si creu que s’ha de fer alguna cosa més; si creu que dintre 
d’ics mesos o ics temps, doncs, ens demanaran una nova moratòria; si ha contractat 
professorat amb aquest nivell; si ha canviat alguna cosa respecte a aquest informe 
de l’ESO. Bé, en definitiva: si podem estar tranquils i donar aquest missatge de tran-
quil·litat a la ciutadania, sabent que els alumnes universitaris ja tenen alguna cosa 
diferent per garantir el nivell B2 d’anglès.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí; moltes gràcies. Efectivament, no?, la llei estableix que els estudiants universi-
taris, en acabar els estudis han de tenir aquest nivell equivalent de B2, i sí, hem fet 
coses, però jo crec..., i les podem esmentar, eh? També, per donar dades: el 2016-
2017, un 33 per cent dels estudiants de tercer curs de grau tenien un nivell B2 o su-
periors, és encara una xifra baixa –un 33 per cent, eh?–; això el 2016-17. No tinc les 
d’aquest darrer any.
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I, també, la Comissió de Política Lingüística del Consell Interuniversitari, del 
CIC, va acordar recentment iniciar actuacions per a la recollida sistemàtica d’aques-
tes acreditacions de nivell B2. Aquesta recollida es du a terme mitjançant un pro-
tocol d’universitats d’un sistema d’informació d’universitats i recerca que es diu 
Uneix, i és el que ens ha de permetre recollir i treballar totes aquestes dades, a més 
de les convocatòries anuals i els ajuts de l’AGAUR, que es fan per promoure la for-
mació i acreditació de terceres llengües.

Però la qüestió –i vostè en feia esment– és..., i en aquest sentit, hem començat a 
treballar amb el Departament d’Educació, eh? Els estudiants ja haurien d’arribar a 
la formació universitària amb aquest nivell, perquè posem tota la pressió al siste-
ma universitari d’un nivell d’anglès que ja s’hauria..., com a mínim B1, potser B2, 
hauria de ser també apropar-s’hi molt quan els estudiants inicien els seus estudis, 
perquè, evidentment, a la formació universitària estem aprenent coneixements es-
pecífics, i s’entén, se suposa que una part de l’adquisició de competències a nivell 
lingüístic ja s’ha d’haver fet abans, perquè la funció de la universitat no és suplir; 
evidentment, contribuir a que millori el nivell, però no és suplir mancances a nivell 
lingüístic, perquè les universitats..., la formació que s’imparteix a les universitats és 
la relativa a un coneixement que es pot fer en anglès. Fins i tot fent-la en anglès, si 
els estudiants no arriben a aquest cert nivell, què fem, no? Llavors, estem forçant 
l’estudiant a no només aprendre i integrar els coneixements específics de la matèria, 
sinó, a més, els de l’idioma, quan el que podríem fer ja moltes vegades és començar 
a impartir el coneixement de la matèria en l’idioma anglès, no?

Per tant, és aquí on hem de treballar, on hem començat a treballar amb el De-
partament d’Educació, perquè o alineem aquestes estratègies pel que fa a l’ense-
nyament d’idiomes, o, evidentment, li podem anar explicant tot el que he esmentat, 
no?, de tot el que s’està fent, però jo crec que ens caldrà treballar-ho de manera més 
coordinada. És aquesta la resposta que li dic. Sí, fem, anem fent, tenim els nivells, 
anem pujant, però el que ens haurem de plantejar de debò és quin és el nivell que els 
estudiants hauran de tenir a l’accedir a la universitat, a l’entrada i a la sortida. Ara 
només estem determinant el de sortida: nivell B2 quan acaben estudis universitaris.

A partir d’aquí, més enllà que, a les proves PAAU, hi ha un cert nivell de conei-
xement d’anglès que s’ha d’acreditar, no?, que has de passar l’examen. Però sobre 
aquests temes hi estem treballant amb el Departament d’Educació, sí.

La presidenta

Gràcies, consellera. Diputat, té temps per repreguntar. Tres minuts.

Jorge Soler González

Doncs pensava quedar-me més tranquil, consellera, però... Miri, vostè parla 
d’«ens alineem», no?, deia, «amb l’altre conseller». I, curiosament, jo que estic atent, 
a vegades, quan l’altre conseller parla del sistema educatiu..., ja sabem que vostès 
sempre diuen que tenim un sistema educatiu d’èxit –i és el hit parade de l’indepen-
dentisme: el nostre model d’èxit–, i és curiós, perquè a mi m’entristeix quan la sento, 
perquè aquestes dades les acaba de donar vostè aquí ara mateix: que el 2016-2017, el 
33 per cent dels alumnes universitaris a l’acabar els graus... (Veus de fons.) De tercer 
curs? Bé, en tot cas, no ho sé, vostè diu que no té la dada exacta actualitzada; ningú 
com vostè per tenir-les. Però, en tot cas, és evident, estem a anys llum, no ha canviat 
res del sistema educatiu, i, per tant, estem molt molt molt lluny.

I, per tant, tot sembla, doncs, que aviat..., bé, aquesta moratòria, desgraciada-
ment, la tindrem. I la tindrem..., perquè jo crec que podríem fer una autocrítica. I no 
l’hi dic per vostè, que jo crec que ja l’està fent i li agraeixo que la faci, però potser 
també haurien de tocar l’altra conselleria, en aquesta alienació, per dir-li: deixin de 
parlar de model d’èxit, perquè el model d’èxit aquest comença a estar caduc. És a 
dir, necessitem que els nostres alumnes universitaris, per tenir aquest èxit, també 
tinguin aquest nivell B2 d’anglès, no? I, per tant, jo crec que haurien de fer un esforç; 
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evidentment, l’esforç s’ha de fer a l’escola. I, evidentment, doncs, els que coneixem 
el sistema universitari, ho sap vostè, haurien de tenir més assignatures amb pro-
fessorat que pugui impartir-les en anglès, i això requereix canvis; canvis que, com 
vostè diu bé, el 2016-17 no hi eren. Jo recordo els seus predecessors, en aquesta ma-
teixa taula, quan els hi dèiem, no? I em garantien que sí, que això, doncs, arribaria. 
L’evidència és que estem absolutament allunyats d’aquests models de nivell d’èxit. 
I, per tant, en aquesta alineació, tant de bo l’altre conseller us escolti i realment, 
doncs, puguem veure canvis; canvis reals, eh?, no canvis de discurs, sinó canvis en 
el nostre alumnat.

Per tant, doncs, moltes gràcies per la resposta, i ho continuarem monitorant, a 
veure si això realment es reflecteix d’alguna forma.

Gràcies, consellera.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. La consellera té...

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, jo crec que posar en qüestió la qualitat del sistema universitari català establer-
ta en els rànquings internacionals no té res a veure amb la qüestió que vostè m’està 
plantejant. Evidentment que l’idioma contribueix a la qualitat, però no entenc..., bé, 
sí que entenc per què vol associar –sí que ho entenc– una cosa amb l’altra. Li he dit 
que partim d’una situació que cal millorar i molt, és una realitat; li he dit també les 
actuacions que estem fent, i li admeto que haurem de treballar amb més transversa-
litat quin és el nivell d’anglès que s’imparteix a la formació prèvia a la universitària 
i la universitària.

A partir d’aquí, doncs, sí, sí, seguirem treballant. Poden monitorar-ho, els expli-
carem de bon grat quines són les mesures que anem adoptant.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera.

Preguntes acumulades al Govern relatives a la seguretat a les 
universitats

311-00430/12, 311-00431/12 i 311-00436/12

Ara, el segon bloc de preguntes és «Universitats. Protocol de seguretat». Té la 
paraula per formular les preguntes la diputada de Ciutadans Mariluz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Bona tarda, consellera. Bé. ¿Nos puede responder usted cuál es su posición y la 
de su Govern, qué acciones han emprendido y qué protocolos de seguridad han im-
plementado para dar respuesta a los actos generalizados de violencia contra ciuda-
danos y miembros de la comunidad universitaria no independentistas que organizan 
y participan en actos dentro de los campus de las universidades públicas catalanas?

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí, moltes gràcies. Aquesta és una qüestió de la qual ja vam parlar en una altra 
compareixença. Primer, evidentment, no comparteixo l’adjectiu d’«actos generali-
zados». Jo crec que, en aquest cas, estàvem parlant d’un acte que va passar en ho-
menatge a Cervantes, un acte que, com dèiem aquí, no era un acte acadèmic, sinó 
que la Universitat de Barcelona va llogar els espais als organitzadors de l’acte, es va 
disposar dels protocols generals de prevenció i seguretat, i vaig dir, i ho torno a dir 
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mil i una vegades, que lamento i condemno l’actuació de boicot, perquè defenso per 
damunt de tot la llibertat d’expressió, d’idees i d’opinió, i crec que en aquell moment 
ja vam debatre aquestes qüestions de com es va donar compliment al que són els 
protocols dels organitzadors, als protocols de la mateixa universitat, la col·labora-
ció..., o com va intervenir, en aquest cas el Cos de Mossos d’Esquadra, en el sentit 
de traslladar la informació, perquè ho repeteixo, no era un acte acadèmic, i aquí, 
evidentment, doncs, el que no puc admetre de cap manera és que per aquell acte 
puntual, em qualifiqui de generalitzats els incidents. És el que volia dir-li.

La presidenta

Gràcies, consellera. Té la paraula per repreguntar la diputada Mariluz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gracias, consellera. Bien, usted sabe que no es uno, han sido muchos, ha sido 
el acto a Cervantes, han sido colectivos universitarios no independentistas que que-
rían montar carpas, han sido actos de colectivos profesionales, en fin, se los podría 
enumerar, pero yo creo que en la prensa están todos y los conocemos. 

En cualquier caso, usted condena la violencia, como no puede ser de otra manera, 
pero su responsabilidad va más allá. A los comandos separatistas violentos, que son 
los que atacan en este tipo..., los que perpetran este tipo de acciones –algunos con 
conocidos terroristas a la cabeza–, y con usted al mando de las universidades públi-
cas catalanas les sale gratis atentar contra la libertad de expresión y de pensamiento, 
de reunión y el derecho a la educación de quienes no piensan como ellos. Esto es 
lo que usted refleja en las respuestas que le da este grupo por escrito a propósito de 
estas cuestiones: que no hay confrontación, que no hay represión, que no ha habido 
violencia física, que no hay imposición ideológica. Pues mire, desde hace un año las 
amenazas y las agresiones y los conflictos son continuos, habituales cada vez que 
colectivos, como le decía, no independentistas quieren realizar algún tipo de actos 
dentro de las universidades públicas o de los campus. UAB: colectivo de separatistas 
quiere que las autoridades de la institución veten el acceso al campus de otro colec-
tivo que es justamente constitucionalista. En la mesa del rectorado se acumulan que-
jas formales de colectivos de jóvenes, por ejemplo de S’Ha acabat!, que denuncian 
acoso o amenazas de muerte directamente en la cara, dentro del campus y a la vista 
de todos, e incluso despachos de profesores que no comulgan con el independentis-
mo han sido pintados. Usted califica los hechos de los que hablamos, y otros muchos 
–que no reiteraré, como le decía, porque ya son conocidos–, como «libre contraste 
de ideas», en la respuesta que nos da. Pretende así sacudirse de toda responsabilidad, 
aun siendo la máxima autoridad competente, y estando obligada, conjuntamente con 
los órganos rectores, a ser el máximo garante de la seguridad en las universidades  
públicas.

Mire, por mucho que usted lo repita, o lo pongan por escrito, y nos lo firme su 
departamento, no hay quien se lo crea. ¿Le tengo que volver a recordar que la au-
tonomía de las universidades, a la que usted también se refiere en sus respuestas 
–efectivamente reconocida por ley y que se fundamenta en el principio de la libertad 
académica, y que se manifiesta en las libertades de cátedra, de investigación y de 
estudio, así como en el campo estatutario funcional y financiero–, no permite que en 
una democracia, y en su nombre, se realicen actos tan lamentables como a los que se 
refiere la pregunta que le hemos hecho? No, señora consellera, no, bajo ningún con-
cepto y en ningún caso se permite. Entonces, por favor, según la ley y la responsa-
bilidad de su cargo, respóndame qué creen ustedes o qué cree usted..., o si es que se 
puede elegir como opción que tales actos queden impunes, o sea, es algo opcional, 
se puede decidir, ¿no?, usted puede tomar esa decisión. Todos, posibles delitos que 
ocurren dentro de las universidades catalanas. No identifican a los boicoteadores; 
algunos de ellos, como le decía, son bastante conocidos por las fuerzas de seguri-
dad y por la ciudadanía, por su pertenencia, en algún caso, en el caso de Cervantes, 
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al grupo terrorista Terra Lliure, y cólera habitual de sus socios antisistema, porque, 
para este tipo de actos, sí que encuentran ustedes puntos comunes. 

Sobre el comportamiento de sus rectores, decanos, dice que no requiere la pre-
sencia de la policía en el interior del campus cuando se producen este tipo de accio-
nes violentas –bien, es lo que usted nos contesta–, pero que la policía de la Genera-
litat estableció un dispositivo policial en el exterior de la facultad en alguno de los 
casos. O sea que los Mossos ven riesgo pero se esperan a las puertas porque, para 
ustedes, mientras que la puerta que se aporree o a quienes se mande desalojar o inte-
rrumpir una actividad cultural o contra quienes se profieran los gritos y pintadas de 
amenazas de muerte o lo que se arranque no sean lazos amarillos que presiden aulas 
magnas y paraninfos, mientras que no se haga contra el separatismo, no hay peligro, 
todo en orden, ¿verdad? Por el amor de Dios, al menos piénsense las respuestas an-
tes de escribirlas. Por cierto, sepa usted que ha habido colectivos de estudiantes que 
ya le han pedido a la Junta Electoral Central que se retiren los lazos amarillos de las 
universidades, ¿lo va a hacer usted?

Esto es uno de sus problemas, señora consellera, que su visión de la realidad es 
tan sesgada y tan desviada de los valores fundamentales que ven como normal sal-
tarse las leyes: ocupar los espacios de todos con su propaganda, insultar a la mayoría 
de la ciudadanía considerándonos bestias taradas, y practicar la violencia ideológica 
a golpe de imposición por encima de las instituciones democráticas. (La consellera 
d’Empresa i Coneixement fa gestos de desaprovació.) Sí, sí, sabe usted perfectamen-
te que además está por escrito. 

De nuevo le pido que repita conmigo que usted y sus rectores no consentirán ni 
tendrán tolerancia ninguna con los violentos y saboteadores, y que además denun-
ciarán delante de la justicia, y que garantice, como es su obligación, la seguridad y 
la neutralidad de todos los espacios públicos para todas las personas, piensen como 
piensen. Ese es el mejor y el más efectivo protocolo de seguridad en pro de la con-
vivencia y la libertad de expresión que se puede implantar.

Muchas gracias.

Gemma Espigares Tribó

Disculpi, presidenta...

La presidenta

Gràcies, diputada. Digui’m.

Gemma Espigares Tribó

Per una qüestió d’ordre.

La presidenta

No, no li concedeixo la paraula perquè una qüestió d’ordre en un formulació de 
preguntes i respostes no té lloc, no és un debat.

Gemma Espigares Tribó

Hagi dit el que hagi dit, no hi ha una qüestió d’ordre?

La presidenta

En principi, no... Jo considero que tot lo que ha dit la diputada té a veure amb el 
tema que estaven formulades les preguntes. 

Gemma Espigares Tribó

Sí, sí, l’hi dic perquè...

La presidenta

Per tant, no li dono la paraula, diputada.
Gràcies.
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Antoni Castellà i Clavé

Perdoni, presidenta, en tot cas valorarà, vostè, si hi ha una qüestió d’ordre en fun-
ció del que digui la diputada, però no prèviament, no?

La presidenta

Bé, és que estem enmig d’una interlocució entre la diputada i la consellera. Si de 
cas, esperem a que contesti la pregunta la consellera.

Antoni Castellà i Clavé

Perdoni, presidenta, és que una qüestió d’ordre...

La presidenta

Sí.

Antoni Castellà i Clavé

...és una qüestió d’ordre, no són al·lusions, no són contradiccions, perquè evident-
ment no participem en el debat; és una qüestió d’ordre.

La presidenta

D’acord. Doncs d’acord. Doncs digui’m, per quina raó me la demana?

Gemma Espigares Tribó

Perquè em sembla que ha fet una acusació molt greu parlant de «conocidos terro-
ristas a la cabeza»...

La presidenta

Ja, però és que això no és el motiu, no comenci la... 

Gemma Espigares Tribó

No, no, però és que...

La presidenta

Digui-me’n el motiu. Per què em demana la qüestió d’ordre?

Gemma Espigares Tribó

El motiu és perquè aclareixi si coneix terroristes que els ha anat..., que ens digui 
si els ha denunciat als Mossos.

La presidenta

No, però és que això..., no ha de demanar... Vostè no ha de demanar a qui formu-
la la pregunta què ha de contestar ni li ha de contestar...

Gemma Espigares Tribó

Acaba de fer una acusació molt greu que és que hi ha terroristes a la universitat, 
actuant, «conocidos terroristas a la cabeza»....

La presidenta

Sí, sí. No té la paraula, diputada. Gràcies.
Consellera, té la paraula per contestar.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Bé; efectivament, el primer dels comentaris és que vigilem una mica les expres-
sions, perquè «coneguts terroristes», «comandos», jo crec que ni pertoca, i si vostè 
coneix terroristes que van campant i exercint violència lliurement, doncs, no ho sé, 
denunciï’ls, i denunciï-ho.

L’hi torno a dir –l’hi torno a dir– (la diputada María Luz Guilarte Sánchez fa 
gestos de desaprovació), si us plau, l’hi torno a dir: aquest incident que hi va haver 
de boicot en aquest acte de la Universitat de Barcelona, que condemno –l’hi torno a 
dir: condemno– i no l’accepto, no vol dir que sigui un acte generalitzat. Tampoc li 
accepto que parli d’autonomia universitària..., de la gestió del campus, estem parlant 
de la gestió d’un edifici, de la gestió d’uns espais, vostè, com a màxima responsable 
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de... (la diputada María Luz Guilarte Sánchez fa gestos de desaprovació), perdoni, 
cadascuna, cadascuna de les universitats té autonomia en la gestió i pel que fa a pro-
tocols i a mesures de seguretat. Si hi ha algun element que sigui delictiu, doncs es 
denuncia. Nosaltres vetllarem i estem, evidentment, doncs, en contacte amb cadas-
cuna de les universitats perquè això no passi. I ho torno a dir mil vegades: respecte 
a la llibertat d’expressió. No li accepto tampoc que menystingui o no esmenti cada 
vegada que hi han baralles, moltes vegades dialèctiques, amb gent que és..., vostè 
em parlarà de comandos separatistas, jo li parlaré de comandos fascistas, que també 
n’hi han –també n’hi ha. Per tant, doncs, no confonguem el que és un delicte amb el 
que poden ser interpel·lacions dialèctiques. (La diputada María Luz Guilarte Sánchez  
fa gestos de desaprovació.) Perdoni, li he dit que condemno el boicot, en aquest acte, 
l’hi he dit. I, evidentment, si hi ha algun delicte, doncs es denuncia.

I vostè em pregunta: «Farà retirar els llaços grocs de les universitats?» Per què 
els hauria de fer retirar? –per què els hauria de fer retirar? (Pausa.) No, no té la pa-
raula. Per què els hauria de fer retirar? Els llaços grocs són l’expressió –no és un 
símbol partidista– d’un signe de protesta per una injustícia més que demostrada, una 
injustícia que estan patint els nostres presos polítics i exiliats. Tenim tot el dret a 
portar un llaç groc o un barret groc o un cor groc o una cinta groga, només faltaria.

I les universitats..., i, si poden, doncs evidentment, cada universitat decidirà quins 
elements s’hi pengen o no s’hi pengen. Perdoni, per què hauríem de treure els llaços 
grocs de les universitats?

Respecte als qualificatius que ha emprat, senzillament jo crec que la millor de les 
meves respostes, de veritat, és la ignorància.

La presidenta

Gràcies, consellera. Té un minut per repreguntar. Gràcies.

María Luz Guilarte Sánchez

Gracias, presidenta. Mire, ustedes los lazos amarillos se los pueden poner, a ni-
vel personal, individual, donde ustedes consideren, o sea, me parece perfecto que, 
en sus espacios privados y en sus ámbitos privados, los pongan donde ustedes crean 
y consideren. Saltarse la ley, lo que lleva y lo que conlleva es tener que ir delante de 
la justicia, no es una injusticia; la injusticia es que ustedes se salten la ley y los de-
rechos de los que no pensamos como ustedes, eso es la injusticia.

En cualquier caso, si hay un robo, ¿no?, o hay una agresión de cualquier otro tipo, 
¿usted no lo denuncia? Sus rectores, en su campus..., ¿no pasa nada? ¿Usted no pide 
explicaciones? ¿Lo hace o no lo hace? Porque entiendo que lo debería hacer. Por 
lo tanto, no me venga a decir que cada universidad decide. No, señora consellera, 
cuando hay un delito... Yo no sé, es que parece que usted no los ha tenido cerca. Yo 
he asistido a alguno de esos actos, y he tenido a personas de ese tipo aquí delante. 
(L’oradora s’apropa la mà a la cara.) Creo que es suficiente para decirle que, cuan-
do lo ha vivido uno, sabe perfectamente lo que es una discusión dialéctica, que es la 
que podemos estar teniendo usted y yo aquí, y lo que es una agresión.

Muchas gracias.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Miri, aquestes agressions... –perdoni’m, perdó.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula la consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

No, aquestes agressions també les he viscut de prop. A mi m’han cridat i fins i tot 
m’han escopit, m’entén? O sigui, no cal que em vingui a donar lliçons de, aquí, qui 
pateix més, d’acord? És gent que, lamentablement, en un sentit i un altre, increpen i 
de vegades traspassen el límit. No em vingui a categoritzar-lo d’una banda, perquè 
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de l’altra n’hi ha tant o més, m’entén? Per tant, totes. No he sentit mai que ho con-
demnés tampoc, no ho he sentit mai –no ho he sentit mai–, de debò.

Ho torno a dir: aquest va ser un acte puntual, no generalitzat, i, evidentment, no 
soc un superpolicia ni un gran hermano que va veient cada robatori que hi ha a ca-
dascuna de les universitats. Precisament per això hi ha també, doncs, els diferents 
òrgans directius que vetllen per això i que són responsables també de la gestió i de 
la seguretat en cada una de les seves instal·lacions, o es pensa que tinc el despatx ple 
de pantalles de què passa a cadascuna de les universitats?

La presidenta

Gràcies, consellera.

Preguntes al Govern acumulades relatives a les campanyes sobre 
consum estratègic

311-00746/12, 311-00747/12, 311-00748/12 i 311-00749/12

El següent bloc de preguntes és sobre consum, i té set minuts per formular la 
pregunta la diputada Mariluz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí; gracias, presidenta. ¿Nos puede responder usted, por favor, señora consellera, 
cuál es su posición y la de su Govern y qué acciones han emprendido respecto de 
las campañas de señalamiento y boicot contra empresas impulsadas por la ANC, así 
como sobre los efectos dañinos, tanto a nivel de imagen, atracción de inversiones, 
empleo, etcétera, que estas campañas buscan infligir desde los colectivos separatis-
tas a las empresas, y, por tanto, a la economía catalana a modo de presión ideoló-
gica?

Muchas gracias.

La consellera d’Empresa i Coneixement

No hi estic d’acord; l’hi vaig dir al Parlament i ho torno a repetir mil i una vega-
des: no estic d’acord amb qualsevol campanya de boicot.

La presidenta

Té la paraula, diputada.

María Luz Guilarte Sánchez

Sí, mire, sus tibias excusas y medias tintas y postureo frente a una acción de ca-
rácter supremacista, impulsada desde la Asamblea Nacional Catalana, cuyos miem-
bros también están presentes en sus filas, no tienen ninguna credibilidad. Mire, solo 
el hecho de que una entidad que dice que pretende crear una lista de empresas afines 
a la república catalana, que no existe, para favorecerlas, y que organiza una campa-
ña para debilitar a las que no lo expresan, y que obviamente no tienen por qué ha-
cerlo, porque se dedican a hacer negocios, y no a hacer política, y que no se expre-
se su devoción por el separatismo tenía que haber provocado su reacción y acción 
inmediata para frenarla. Pero de nuevo ha tenido que ser este grupo parlamentario, 
denunciando la situación, quien le saque un tibio «no estoy de acuerdo» a lo que es 
una barbaridad, plantear un boicot, cosa que perjudica a toda empresa y va en con-
tra de la cohesión social. 

Ni siquiera las quejas y denuncias de las asociaciones de empresarios la han he-
cho reaccionar a tiempo. Como usted sabrá, la web que promueve este boicot está 
activa y predicando consignas como –cito textualmente–: «Les empreses que han 
fet aquests trasllats» –de sedes, se entiende– «han col·laborat directament o indirec-
ta, conscientment o inconscient a difondre aquesta amenaça. Considerem que cal 
canviar els hàbits per tal d’optar per aquelles que no han fet política en contra del 
dret a decidir de la societat catalana, i, en especial, per aquelles que plantegen va-
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lors empresarials més propers al model de país que l’assemblea visualitza per a una 
república catalana», o sea, la que ellos ven, vamos, la que ellos quieren. O sea, que 
piensan hacer daño a todo lo que no comulgue con una visión imaginaria. ¿Y a esto 
le llaman ustedes «tener valores»?

O también se quedan a gusto diciendo que su idea es: «Potenciarem la creació 
d’estructures econòmiques que, per mitjà del comerç, potenciïn un teixit productiu 
català allunyat de la presa de decisions amb marcat caràcter polític.» Vaya, o sea que 
lo que hace esta entidad no es política, ¿no? Bien.

De alguna manera lo que hacen las empresas, como ya le decía, es negocios y 
no política. En cualquier caso, esta gente, en esta página web que está activa, lo que 
hace es, acto seguido, después de estas declaraciones de intenciones, pedir que se 
señale a empresas directamente con datos concretos. Por lo tanto, que luego usted 
sea capaz de decirme que lo que tiene como objetivo es aumentar la competitividad 
de las empresas, o posicionar al tejido empresarial para que la economía sea más 
competitiva, ya es surrealista, señora consellera. ¿A qué empresas aplica su objeti-
vo? ¿A las que no están en la lista de la ANC? Porque al resto... Las que han podido 
permitírselo, se han ido, y las que no, viven con el miedo a que ustedes las seña-
len. Y no hablo ya de las grandes empresas, que operan al margen totalmente de 
sus disparates, mayormente en un contexto globalizado, donde Cataluña puede ser 
un mercado, pero prescindible, llegado el caso, sino de las medias que dependen de 
inversiones extranjeras o de fondos europeos, o de las pequeñas y microempresas y 
autónomos, que necesitan del impulso y facilidades por parte de la Administración 
para poder consolidar su negocio y son el sustento de muchas familias. 

No obstante, a usted, que se hayan fugado ya casi seis mil empresas, que esto 
representa además un volumen de 83.000 millones de euros de facturación, no le 
parece grave. No basta con que, en los dos últimos años, la inversión extranjera en 
Madrid haya sido onces veces mayor que en Cataluña, y que desde 2012 –ustedes 
que están siempre con sus quinquenios, ¿eh?, sus periodos más largos– Madrid haya 
recibido 79.000 millones de inversión extranjera más que Cataluña. No le basta con 
que en Cataluña la clase media y trabajadora tenga que pagar más impuestos sobres 
las rentas del trabajo que en ninguna otra comunidad autónoma. No les basta con 
haber hecho un Pacto por la industria donde la inversión en los programas que tie-
nen incidencia directa en la mejora de la industria ha sido apenas de 1.000 millones 
de los 1.844 que ustedes establecían. No le basta con que Cataluña haya pasado de 
estar entre las regiones de alta innovación en 2009 a las de media en 2017. Y mire 
que usted habla de innovación. Pues mire, pensaba usted dotar con el 0,08 por ciento 
de su presupuesto esta partida; con esto no se innova mucho.

No les basta con que las empresas que apuestan por renovables denuncien que la 
normativa y la burocracia en Cataluña bloqueen e impidan las inversiones. ¿De ver-
dad que no se da cuenta de que los comerciales de las empresas catalanas tienen que 
dedicar enormes esfuerzos a contrarrestar toda la incertidumbre y la inestabilidad 
que su irresponsabilidad provoca cada vez que van a buscar clientes o inversores en 
su principal mercado, que, para la mayoría, no es otro que el resto de España? Pues 
bien, en nombre del sentido común y por el bien de la economía catalana, garanti-
ce usted a las empresas que no va a permitir ni campañas ni acciones que afecten 
a sus intereses, como esta de la ANC, y que van a respetar el marco constitucional 
y el ordenamiento jurídico español, que es la máxima garantía y lo único que estas 
piden para poder crecer y consolidarse, crear empleo y riqueza en el territorio. ¿Lo 
va a hacer usted sí o no, por favor?

La presidenta

Té la paraula, consellera.
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La consellera d’Empresa i Coneixement

Miri, jo no sé..., li he dit que no estic a favor del boicot, ara l’hi ensenyo per es-
crit (la consellera mostra un full on hi diu «No boicot»), no sé com l’hi pot quedar ja 
gravat. (Veus de fons.) Perdoni, m’ha preguntat a mi, està parlant d’una altra entitat. 
Li estic dient: «No»...

La presidenta

Diputada, no té la paraula, eh?, en aquest torn.

La consellera d’Empresa i Coneixement

...«soc partidària del boicot –no soc partidària del boicot.» Si vol, l’hi estampo, 
no ho sé, eh?, sobre un vestit. La veritat, «no» és no, i a mi el que vagin fent altres 
entitats... Si jo condemno... Ho he dit a premsa, ho he dit al Parlament, de que soc 
«anti-» aquest tipus de boicot. Aclarit això, l’hi torno a dir: cada vegada que m’ho 
pregunti l’hi tornaré a ensenyar la papereta.

Sap què fa molt mal a l’empresa catalana? El seu discurs. Al seu discurs mai, mai 
els he sentit a parlar dels actius ni de l’empresariat català ni dels centres tecnològics 
ni dels centres de recerca ni mai he sentit a parlar dels actius de l’empresariat cata-
là –mai. Si vostès han d’anar com a comercials, que s’entén que hem de ser-ho tots, 
del nostre teixit productiu, ni una vegada els hem sentit parlar en positiu –ni una 
vegada. Si algun inversor els escolta a vostès marxarà corrents. De debò, és això el 
que perjudica.

I l’ANC que vagi fent boicots. No els comparteixo, i des del Govern no els com-
parteixo, que quedi clar.

La presidenta

Gràcies, consellera.

Preguntes al Govern acumulades relatives a la inversió industrial
311-00840/12, 311-00841/12, 311-00842/12, 311-00743/12 i 311-00844/12

El següent bloc de preguntes és sobre indústria i seguretat industrial, i té la pa-
raula, pel grup formulant, la diputada Mariluz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Gracias, presidenta. De nuevo, consellera, ¿nos puede decir cuál es el volumen de 
inversión y proyectos concretos y acuerdos firmados con empresas internacionales 
a este respecto durante 2018, directamente y de forma proactiva por las agencias y 
entidades dependientes del Govern de la Generalitat, así como qué condiciones, qué 
ventajas o qué beneficios se han ofrecido para atraerlos, y cuántas instalaciones o in-
fraestructuras industriales y puestos de trabajo de nueva creación supondrán?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula, consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Sí; sobre els projectes gestionats a través d’Acció, del departament de Trade & 
Investment d’Acció, aquest 2018, els puc deixar, i a part que és pública aquesta in-
formació, vuitanta-quatre projectes materialitzats, un 20 per cent més dels de l’any 
2017; 322 milions d’inversió, un 33 per cent més de l’any 2017; 5.455 llocs de tre-
ball creats, un 89,6 per cent més que els de l’any 2017, més els 1.269 llocs de treball 
mantinguts. Els projectes venen principalment dels Estats Units, en un 23 per cent; 
el Japó, en un 14 per cent; Anglaterra, 11 per cent.

Un 38 per cent són noves inversions, i un 38,9 per cent és greenfield, empreses 
que no estaven aquí. Un 25 per cent de les inversions són industrials, i, en els sec-
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tors: 27 per cent, TIC i transformació digital; 14 per cent, automoció; 11,9 per cent, 
logística.

Quins ajuts donem? Doncs els ajuts que donem són els que estan també publici-
tats arreu, sempre amb la limitació que hi ha de la concessió d’ajuts d’estat. Acompa-
nyem els possibles inversors des del moment que s’adrecen a nosaltres a través d’un 
gestor de projectes, en què els ajuda en aspectes com és la cerca de localitzacions. 
Saben també que aquest any passat, per primera vegada, es va fer –per primera ve-
gada– un cens de polígons, per tant, doncs, ajudem amb la localització, ajudem en 
la identificació de talent a contractar, ajudem també en la interacció, en l’ecosistema 
sigui de start-ups, sigui de membres de la cadena de valor, proveïdors, clients; els aju-
dem també a nivell d’informar-los sobre la fiscalitat, sobre aspectes laborals. 

En aquest sentit, assenyalar també, eh?, que fa pocs dies anunciàvem –i tant ens 
preocupa quins són els efectes que tenen també a nivell de captació d’inversions el 
Brexit–, tenim aquest nova oficina de Brexit per atendre tant consultes d’empreses 
que estan exportant a Anglaterra, com en sentit contrari, i també per a captació d’in-
versions, i es concentren majorment en l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquests 
són els ajuts que nosaltres donem i aquesta és la política que fem a través de les nos-
tres més de quaranta oficines, no només, de les quaranta oficines d’atracció d’inver-
sions que utilitzem, les oficines d’Acció –n’hi ha quaranta–; fa més de trenta anys que 
estan operant, i un 20 per cent d’aquests projectes d’inversió ja arriben ara a través 
d’aquestes oficines; la resta, doncs, s’adrecen a nosaltres, ens contacten com a entitat 
referent.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera. Té la paraula la diputada.

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, presidenta. Bien, lo que sabemos es que en 2017 la Generalitat captó 241 
millones de inversión extranjera, un 31 por ciento menos que en el año anterior; esto 
es lo que tenemos contrastado. Usted me comenta ahora que son 322. En cualquier 
caso, le diré que para toda la estructura que tienen montada, señora consellera, usted 
me entenderá, son peanuts.

En cualquier caso, en cuanto a los datos que usted maneja, mire, la conclusión es 
que Cataluña pierde inversión extranjera mientras ustedes se conforman con que haya 
sido un año en cifras aún en positivo. Por positivo entiende usted una caída del 11,7 por 
ciento en 2018, por debajo incluso de 2017, cuando ya se desplomó la inversión exte-
rior. Sostiene usted, entiendo, que es positivo haber atraído tan solo un 6,3 por ciento, 
es decir, apenas 3.000 millones del total de la inversión extranjera que ha entrado en 
España –y esto no a través de ustedes, evidentemente las empresas también se mue-
ven–, mientras Madrid atrajo un 125 por ciento más, es decir, casi 40.000 millones, 
que suponen el 85,3 por ciento del total de la inversión atraída por España.

En los últimos seis años, Madrid ha recibido 72.000 millones más de inversión 
extranjera que Cataluña. En 2012, la diferencia entre ambas comunidades autóno-
mas era casi de 7.000 millones, y en 2014, de 8.000 millones, cuando su 9-N, y en 
2017 la brecha fue de 14.300 millones, y en 2018, de 28.000 millones. 

La realidad es que Madrid sigue siendo cada vez más una ciudad preferente para 
las inversiones de todo el mundo, y Barcelona, por desgracia, está retrocediendo a 
ser tan solo la ciudad que, en vez de atraer, lucha por no perder más, teniendo en 
cuenta que además, como usted decía, todas estas inversiones se concentran funda-
mentalmente en el área metropolitana, por lo tanto, al territorio poco o nada llega.

Recuerdo de nuevo que en 1980 Cataluña representaba el 19,2 por ciento del PIB 
español, mientras que Madrid era tan solo el 14,1. En 2017, Cataluña sigue tenien-
do ese 19,2 por ciento de PIB español, y Madrid está ya en el 18,9. Por lo tanto, el 
sorpasso está aquí mismo, pero como ustedes son la mar de optimistas, por encima 
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de sus posibilidades, diría yo, se autoconsuelan diciendo que los datos hechos pú-
blicos hace una semana por el Ministerio español de Industria, Comercio y Turis-
mo, podrían acabar modificándose al alza, como les ocurrió en el año 2016, en que 
preveían unos 5.000 millones de inversión extranjera en Cataluña y al final se elevó 
esta cifra a 8.000. Claro, con su lío procesista este cambio, este salto, digamos, hacia 
arriba es probable, ahora mismo seguramente incluso más, ¿por qué no?, teniendo 
en cuenta que se le han ido seis mil empresas, todo un éxito.

Pero, por si acaso, para ustedes son siempre los demás los que les ponen las limi-
taciones, ya que concluyen que las estadísticas que elabora el Gobierno del Estado 
contabilizan las inversiones extranjeras donde la empresa tiene ubicada la sede so-
cial y no la productiva, pero, si se les ocurre objetar que esta inversión es por sede, 
les avanzo que en estos datos han tenido en cuenta la inversión por inmovilizado 
material y la creación de empleo. Cataluña continúa bajando en los ránquines de 
competitividad e innovación en relación con otras regiones europeas. 

Según los últimos informes de la propia Comisión Europea, Cataluña perdía 
once puestos, quedando en el 153 a nivel de competitividad, y hemos pasado, como 
decía, de estar en las regiones de alta innovación en 2009 a estar en las de modera-
da en 2017.

Y el Brexit..., ustedes tienen oficinas, pero este escenario que se nos viene encima 
también tendrían que haber hecho los cálculos de lo que va a suponer para las empre-
sas importadoras y exportadoras, teniendo en cuenta que el Reino Unido es el quinto 
socio comercial de Cataluña, ¿no? Se exporta a este país por valor de 3.900 millones, 
2.000 millones más de lo que se ha conseguido atraer en inversión extranjera. El Bre-
xit, por lo tanto, supondrá problemas en las contrataciones, convalidación de títulos 
académicos, imposición de aranceles, barreras fiscales y legales, es decir, mermará 
la competitividad y los resultados de casi 3.400 empresas catalanas. 

Pero la pregunta no va por si ustedes tienen oficinas para explicar cómo..., o para 
intentar ayudarlas; mi pregunta es si esto no les sirve a ustedes de ejemplo de lo que 
supondría una salida de la Unión Europea para la competencia y el desarrollo eco-
nómico de Cataluña, como la que ustedes ya arriesgaron y que siguen amenazando, 
además, con que se vuelva a producir. Yo creo que igual aquí tienen ustedes un tema 
que se tendrían que hacer mirar, o sea, no atraemos fondos europeos, pero ustedes 
desvían fondos públicos al procés en el extranjero, fantástico. Así que por mucho que 
usted repita cada quince días como novedad, actual, que el Financial Times recono-
ció a Cataluña como una de las mejores regiones del sur de Europa para invertir..., 
por cierto que Madrid por aquel entonces ya era la segunda, ¿eh?, y cuatro meses 
más tarde de que el Financial Times les diese a ustedes esta buena noticia ya hablaba 
de sorpasso de la Comunidad Autónoma de Madrid. 

Yo lo que le recomiendo es que no solo se lea esta noticia cuando salen publica-
dos sus anuncios –que a saber lo que nos han costado, porque los del Washington 
Post nos costaron sesenta mil euros–, léaselo usted también cuando esta alerta de 
peligro, o la alerta que hace el Financial Times sobre el peligro que el separatismo 
y el populismo suponen para la sostenibilidad de la industria y de la economía cata-
lanas, si ustedes la siguen amenazando desde su incompetencia y el eterno procés.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, diputada. Té la paraula, consellera.

La consellera d’Empresa i Coneixement

Molt bé. No hem pogut acabar d’explicar o fer una compareixença sobre inver-
sió estrangera, i els comentaris que fem el Govern, perquè jurídicament no podem 
fer un acte que s’entengui com a campanya electoral. Miri, l’hi he dit, de tot aquest 
ball de xifres que ha donat, n’hi dono una, que és amb la que em quedo, perquè, si 
parlem d’inversió estrangera, de quin tipus de facturació, quin tipus de negoci, me’n 
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quedo amb una: a mi m’interessen els centres productius i els llocs de treball, i on 
es generen els llocs de treball. I sap què? Catalunya lidera –lidera– la inversió in-
dustrial en un 30 per cent de tota la inversió estrangera que s’ha fet a Espanya, Ca-
talunya, un 30 per cent; Madrid, per sectors, el sector industrial, de totes aquestes 
macroxifres d’inversió, no apareix ni a la posició setena. Som un país industrialista, 
i ho seguirem sent. I en això apliquem les nostres polítiques i estratègies.

Torna a passar el mateix. Li explicava per què hem obert aquesta oficina Brexit, sa-
bem més que ningú... –les oficines d’Acció, per cert; d’aquestes, encara no n’han parlat 
com a «xiringuitos», aviat ho faran, m’imagino. Aquestes oficines d’Acció han ajudat 
tant les empreses... Vostè parlava de quina xifra d’internacionalització, d’exportació 
tenen les empreses catalanes; Acció, la fusió de Cidem i Copca, ha ajudat a la innova-
ció i la internacionalització de tantes empreses catalanes que fan que ja un 65 per cent 
de la nostra producció vagi a l’exterior. Aquesta tasca no es fa en quatre dies, obeeix a 
estratègies, perquè, sí, som economia innovadora, oberta al món, integradora i soste-
nible, i mil i una vegades direm que som industrialistes perquè és aquí on es generen 
llocs de treball, no en les facturacions de grans corporacions.

I tornem a estar al mateix. Algun dia –aquesta és una pregunta, també, no sé si 
seguirem insistint-hi– parlaran dels actius que té l’economia catalana o ens queda-
rem igual sempre? Algun dia posaran en valor tot el que tenim com a teixit produc-
tiu català? Jo no els ho he sentit mai.

La presidenta

Gràcies, consellera.
Donem, doncs, per acabat l’ordre del dia. Donar les gràcies a la consellera per 

haver vingut. Sap que pot venir sempre que vulgui.
I, per tant, sense cap més punt de l’ordre del dia per tractar, aixequem la sessió.

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