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Sessió 12 de la CEH

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

nuts. Presideix Teresa Pallarès Piqué, acompanyada de la vicepresidenta, Raquel Sans Guer-

ra, i del secretari, Òscar Ordeig i Molist. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez García.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Mercè Escofet Sala, Antonio Espinosa Cerrato, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández 

Cabezas i Martí Pachamé Barrera, pel G. P. de Ciutadans; Josep Maria Forné i Febrer, Ele-

na Fort i Cisneros, Gemma Geis i Carreras, Jordi Munell i Garcia, Ferran Roquer i Padrosa i 

Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Gemma Espigares Tribó, Josep M. 

Jové i Lladó, Ernest Maragall i Mira, Alfons Montserrat Esteller i J. Lluís Salvadó i Tenesa, 

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

Colomer, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del 

Partit Popular de Catalunya.

Assisteixen a aquesta sessió la secretària d’Economia, Natàlia Mas Guix; la directora 

general de Pressupostos, Anna Tarrach i Colls, i el director d’Ivàlua, Marc Balaguer Puig.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença de la secretària d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisen-

da per a informar sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques (tram. 357-

00550/12).

2. Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la platja Llarga 

de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona (tram. 250-

00506/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de 

les esmenes presentades (text presentat: BOPC 212, 43; esmenes: BOPC 254, 13).

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

(tram. 250-00514/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de 

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

menes: BOPC 275, 6).

4. Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute de la Genera-

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

BOPC 238, 46).

5. Proposta de resolució sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic (tram. 

250-00580/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 238, 59).

6. Proposta de resolució sobre la inversió d’impacte social i l’emprenedoria social (tram. 

250-00640/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolu-

ció i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 255, 32; esmenes: BOPC 302, 14).

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

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

BOPC 261, 66).

8. Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs pro-

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

de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 261, 74; 

esmenes: BOPC 302, 15).

La presidenta

Bona tarda. Comencem aquesta sessió. 

Compareixença de la secretària d’Economia per a informar sobre 
el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques

357-00550/12

Abans de començar, traslladar-vos que tinc una petició. Com sabeu, comencem 
amb el punt 1, que és la compareixença de la secretària d’Economia, per tal d’infor-
mar sobre el sistema d’anàlisi i avaluació de polítiques públiques, la senyora Natàlia 
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Mas. I ens acaba de demanar –ha sigut aquest moment abans no hem començat– que 
en la seva intervenció ella fa un marc de presentació, i havia demanat l’assistència 
també de la directora general de Pressupostos, la senyora Anna Tarrach i Colls, i el 
director d’Ivàlua, el senyor Marc Balaguer. 

Per tant, ho hem comentat, li he dit que si no hi havia inconvenient per part dels 
grups, doncs que podien fer aquesta intervenció entre els tres, però que limitarem 
una mica el temps en uns trenta-cinc, quaranta minuts màxim, perquè tenim una 
comissió bastant completa. 

Per tant, si no hi ha cap comentari, si ho veieu bé per part de tots els grups, doncs 
tirem endavant i comencem amb aquesta compareixença. 

Moltes gràcies.
Per tant, secretària d’Economia, moltes gràcies també per acompanyar-nos avui 

aquí i té la paraula.

La secretària d’Economia (Natàlia Mas Guix)

Moltes gràcies, presidenta. Com ara just deia la presidenta, havíem organitzat 
aquesta compareixença amb tres intervencions que les farem de forma ben dinàmi-
ca, ben ràpida, per poder-ho explicar tot amb el temps que tenim. Jo mateixa comen-
çaré amb uns apunts de context de per què estem aquí parlant d’avaluació, de com 
l’avaluació és un dels pilars...

Veureu en la següent... Marc, si em pots ajudar a anar passant les diapositives.
(L’exposició de l’oradora és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 

poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)
Com deia, de com l’avaluació és un dels pilars, de tres pilars, d’una estratègia 

més àmplia per impulsar el que en diem «un ecosistema de bones pràctiques pressu-
postàries». I també voldria fer un apunt sobre quina relació té tot això amb la situació 
present i amb els reptes de futur que afrontem en l’àmbit de les finances públiques. 

Com deia la presidenta, després l’Anna Tarrach, la directora general de Pressu-
postos, comentarà quins són els elements de tota aquesta estratègia –des de la seva 
unitat és la que pivota tota aquesta estratègia–, així com una breu anàlisi compara-
tiva sobre estratègies o formes d’institucionalitzar l’avaluació que hem detectat en el 
poder legislatiu en països del nostre entorn. 

I finalment, doncs, ens acompanya el Marc Balaguer, director d’Ivàlua, perquè 
expliqui què és, què fa Ivàlua, i també ens mostri alguns exemples de la seva pràc-
tica avaluadora. 

Un apunt inicial que volia fer sobre la participació d’Ivàlua en aquesta comparei-
xença. Ivàlua –no sé fins a quin punt la coneixeu– és la unitat o l’institut d’avaluació 
de la Generalitat, treballa de forma transversal en moltes polítiques diferents, però 
és important donar a conèixer –ho explicarem també més endavant– que existei-
xen multitud d’unitats d’instituts dins de l’àmbit de la Generalitat però també fora, 
dins de l’àmbit de la Generalitat n’hi han d’altres especialitzats en temes sectorials 
–l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària o del sistema educatiu. Però també més 
enllà de la Generalitat, com deia, dins o fora d’universitats, hi ha multitud d’actors en 
el país que treballen en l’àmbit de l’avaluació. Per tant, estem parlant de tot un eco-
sistema potencial d’agents d’avaluació a Catalunya. 

I dic això perquè creiem que, a part del paper que juga i que creiem que té poten-
cial per jugar Ivàlua, l’important és donar impuls –i per això estem aquí, amb  l’ajuda 
de tots vosaltres, també– a una nova cultura d’avaluació per impregnar l’actuació del 
sector públic i que pugui mobilitzar, com deia, tants agents i actors, doncs, sigui mi-
llor.

Per tant, començo: per què estem aquí avui parlant d’avaluació? Creiem que és una 
eina cabdal i que potser no l’hem sabut impulsar prou per millorar acció de govern, 
transparència i rendiment de comptes. Per tant, aquí hi ha una vessant de transparèn-
cia de rendiment de comptes envers els ciutadans, que al final són els que financen les 
actuacions de les administracions, i una altra vessant d’eficàcia i d’ètica per tal d’as-
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segurar que fem el millor ús dels recursos públics i que dissenyem les millors políti-
ques per tal d’assolir el major rendiment social possible de cada euro de diner públic. 

Com deia, l’avaluació és un dels pilars d’una estratègia d’impuls –diguem-ne, un 
ecosistema de bones pràctiques– i que us volíem venir a explicar avui com l’estem 
impulsant, però també per subratllar que, perquè tot això sigui exitós, és essencial, 
creiem, comptar amb la vostra implicació i coordinació. De fet, no només del Parla-
ment, de tots els ens públics, començant pels departaments de la Generalitat, empre-
ses públiques, administracions locals, i, com dèiem, el suport del Parlament també.

Aquesta imatge gràfica... No la veieu. D’acord. Bé, és com una casa amb tres pi-
lars, doncs, on hi ha...

(Veus de fons.)
No la veiem. Uix. Bé. Mentre ho anem resolent, doncs vaig seguint endavant. És 

una estratègia basada en tres pilars en els que hi ha... Abans sí que es veia, fa un mo-
ment, no?

D’acord. Doncs aquests tres pilars, n’hi ha un que són escenaris pressuposta-
ris pluriennals o sostres de despesa pluriennals; el segon és revisió de la despesa, 
spending review és el terme en anglès força conegut, i el tercer és l’avaluació. 

Com deia, estem intentant impulsar aquest ecosistema de bones pràctiques per-
què creiem fermament que les finances públiques han de ser una palanca, una eina 
clau, en la consecució de la millora del progrés social i el benestar. I tot això també 
és important subratllar-ho, i aquí també comentarem unes dades en un entorn de 
creixents reptes en l’àmbit de les finances públiques.

Aquests tres pilars –que encara no podem veure, però com deia– s’han de lligar bé, 
assegurant una màxima transparència i una bona formació, que és el que ara comen-
tarem que des de la unitat de pressupostos, doncs s’ha treballat molt els darrers anys. 

Per tant, comento molt breument els dos pilars que deia primers per arribar a 
l’avaluació, llavors també passar la paraula als meus companys. Però el primer pilar 
que els comentava és aquest concepte d’escenaris pluriennals. Aquest és un concep-
te que ja vam integrar en l’Avantprojecte de pressupostos 2019 i que està plenament 
integrat en el projecte que estem preparant de pressupostos per al 2020. És a dir, 
aquest concepte vol dir: quins escenaris d’ingressos, de despeses, quina capacitat de 
despesa a nivell de tot el Govern però també a nivell de departaments, podrem dis-
posar en el futur. I aquests escenaris són una eina cabdal, perquè cada departament, 
cada empresa pública, i, per tant, a nivell agregat del Govern, puguem treballar amb 
més predictibilitat i capacitat de planificació. 

Podríem dir que els pressupostos anuals són miops, en el sentit de que tot i que 
inclouen compromisos de despesa pluriennal en molts casos –i tot i que proposen, 
doncs, actuacions que es desplegaran al llarg de diferents anys–, podríem dir que no 
tenen suficient consideració de l’impacte d’aquestes decisions anuals, d’aquests com-
promisos, i del marge de maniobra o d’espai fiscal futur que puguem tenir. 

I parlava d’aquests compromisos de despesa pluriennals que anem aprovant, de fet, 
gairebé cada setmana a nivell de Govern i que ens determinen, ens dibuixen, la tra-
jectòria futura. Però també aquesta miopia dels pressupostos anuals, doncs, no només 
afecta l’àmbit de la despesa futura. 

I aquí també fer un apunt. Crec que és important preguntar-nos: què afecta la 
trajectòria de despesa futura del Govern de la Generalitat? Per una banda, hi ha allò 
que entenem com a tendencial. És a dir, quants nens entraran dins el sistema educa-
tiu i, per tant, haurem d’anar proveint de nous docents, de noves escoles, però també 
hi ha compromisos, a part d’aquest inercial, com pot ser el compromís de desplegar 
l’escola inclusiva i, per tant, que implica un compromís de despesa addicional per 
reforçar –en aquest cas, eh?, ho posava com a exemple– el sistema educatiu. 

Però per la banda dels ingressos, per què és important també disposar d’uns es-
cenaris pressupostaris pluriennals? Aquí, com sabeu, els ingressos de la Generalitat 
deriven en gran mesura d’un sistema de finançament autonòmic que al seu temps 
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deriva d’ingressos fiscals derivats del creixement econòmic. I, per tant, doncs aquí 
també és molt important tenir present de quina trajectòria d’escenaris macroeconò-
mics disposarem en els propers anys. 

Aquí només us mostrava, de fet, un exemple, el que comentava, això es focalitza 
en l’àmbit de serveis públics fonamentals. Aquests escenaris ens permeten calcular, 
i aquí està incorporant les projeccions demogràfiques d’Idescat, que són una eina de 
planificació molt important. Aquí veiem en cada un d’aquests rangs d’anys, com ens 
impactarà o quina despesa anual preveiem tenir en l’àmbit d’educació, de salut, de de-
pendència creixent, doncs, en el primer rang d’anys; decreixent pel que fa a educació, 
per l’impacte de la natalitat, etcètera. I això ens permet agregar tota aquesta despesa 
i, com dic, encaixar-ho en aquests escenaris per veure de quin marge fiscal disposa-
rem els propers anys. 

Aquí també, fer un apunt important, en el següent slide, d’aquests escenaris pres-
supostaris que, com dic, tenen diverses dimensions, diversos elements, en la banda 
d’ingressos o despeses. I n’hi ha un molt important i que ens condiciona i ens con-
dicionarà de forma important també en el futur, que és l’àmbit dels objectius fiscals. 
Suposo que ho coneixeu prou bé, hi ha el deute dèficit regla de la despesa, són uns 
objectius que deriven d’Europa, que hi ha una transposició per part de l’Estat, no del 
tot harmonitzada amb els criteris europeus, però que ens impacten perquè actuen 
imposant límits en la despesa futura que podem fer. 

I aquí veieu, aquest és el repartiment d’objectius de dèficit per a l’any 2020, di-
guéssim, repartit entre administracions, i un repartiment que, com sempre diem, 
doncs bé, té diverses mancances, no té un reflex de què fa la despesa o incompleix 
el que diu la llei d’estabilitat, ni tampoc té en compte el punt de partida de cada Ad-
ministració pública com recomana l’Airef. 

De fet, de cara al 2020, segons aquests objectius hauríem de tenir un zero..., hau-
ríem de poder fer..., les comunitats autònomes han agregat un 0,30 per cent de dèfi-
cit, però l’objectiu està determinat en un 0 per cent. 

Aquí també hi ha, a partir de l’any 2021 entra en joc la regla de la despesa. Aquí, 
només fer un apunt. Hi ha moltes veus ja a nivell europeu que estan qüestionant 
aquests objectius fiscals, el seu disseny, la seva transparència, també el fet que com-
binen despesa corrent amb inversió; és a dir, que no protegeixen de forma important 
la inversió i que, per tant, com també veurem en algun gràfic més endavant, la in-
versió massa sovint continua sent aquesta variable d’ajust o la variable, diguéssim, 
més fàcil de reduir. 

Per tant, com deia, una sèrie de qüestionaments que fer amb aquests objectius 
que ve d’una trajectòria probablement massa accentuada per a l’any vinent del 0 per 
cent, que –com també expliquem, segurament massa hereva de receptes d’austeri-
tat– que són més aviat unidimensionals; és a dir, focalitzem-nos en la despesa. Però 
si la variable important a definir en els propers anys és deute sobre PIB, també hem 
de tenir en compte el denominador, aquesta variable que és el PIB, que és, per tant, 
el creixement econòmic, els ingressos futurs, i aquestes regles fiscals jo crec que en-
tre tots plegats ens hem de preguntar si ens permeten contribuir suficientment a un 
creixement econòmic futur que derivi en una ocupació i en uns ingressos públics fu-
turs que ens permetin també fer front als reptes, com pot ser crisi climàtica, àmbits 
de desigualtat de digitalització, etcètera.

Per tant, llavors, ràpidament, això era el que comentava ara fa un moment dels 
reptes que afrontem en el futur i que, com deia, hem de qüestionar com de bé o en 
quina situació de partida ens trobem per fer front a aquests reptes segons aquests 
marges fiscals que tinguem a pressupost, que deriven d’uns ingressos, d’uns com-
promisos de despesa i d’un determinat marge fiscal que hem d’assegurar que dispo-
sem d’aquest marge per fer front a aquests reptes. 

El segon pilar d’aquesta estratègia o aquest ecosistema de bones pràctiques pres-
supostàries és el de la revisió de la despesa, i va molt vinculat amb l’àmbit aquest 
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de..., és a dir, a poder fer front a aquests reptes, que, com deia, molts són de primer 
ordre, com lluitar contra el canvi climàtic, etcètera. 

De fet, aquí fer un apunt, l’OCDE, en unes sessions que feien fa uns mesos, ens 
deien: «El repte més important que afronten les finances públiques de les economies 
avançades probablement sigui el de les innovacions tecnològiques aplicades a la me-
dicina.» Per tant, qüestions que tots vosaltres sabreu, però parlava de la revisió de la 
despesa, perquè són processos d’escrutini a fons de la despesa, amb l’objectiu de re-
duir la rigidesa dels pressupostos. 

És a dir, tots coneixem bé que els pressupostos són hereus sempre de moltes de-
cisions preses en el passat, ho he estat dient des de l’inici de la compareixença. Però, 
de fet, l’Anna sempre fa servir un símil, que ens diu: «I ara que estem en plena tar-
dor, les fulles velles han de caure perquè puguin néixer les noves.»

I, per tant, la revisió de despesa l’hem iniciat, doncs, amb un projecte de revisió de 
despesa fa un temps amb un programa pilot, i ara en tenim d’altres en marxa, i això ho 
explicarà l’Anna. Això ens permet sacsejar, podríem dir, tota aquesta base pressupos-
tària i no anar a parlar només del marge de despesa que afrontarem els propers anys.

Com deia, crec que hem d’entendre tots que aquest marge de despesa ve molt 
condicionat per uns escenaris macroeconòmics de creixement, però d’alentiment en 
aquest creixement, i amb uns objectius fiscals que, si no es modifiquen a nivell euro-
peu i a nivell de l’Estat, doncs determinen unes possibilitats de despesa força infe-
riors als ingressos públics que preveiem, també perquè una part d’aquests ingressos 
públics, òbviament, vagin derivats a la reducció del dèficit i, per tant, del deute.

Be. I finalment, aquest tercer pilar d’aquesta casa, d’ecosistema de bones pràcti-
ques, és el de l’avaluació de polítiques públiques i que per això estem aquí. I aquí, 
com deia, la importància de l’avaluació, que creiem que ens permet, en definitiva, 
obtenir un coneixement rigorós sobre els efectes i funcionament de les actuacions 
públiques i fer-nos preguntes que crec que són molt importants. 

És a dir, aquí, com a cambra legislativa i en l’àmbit de govern, quan activem o 
quan estem treballant en una intervenció, en una política pública, amb tots els re-
cursos públics que pot requerir, creiem que és molt important, doncs, preguntar-nos: 
«Està tenint els efectes previstos, desitjats? Té efectes perjudicials? Els efectes po-
sitius superen els negatius?Els efectes generats justifiquen la despesa?» És a dir, el 
concepte de cost d’oportunitat si activem una política pública i no podem estar asse-
gurant que estem aconseguint l’objectiu inicial que tenia, pot ser que el cost d’opor-
tunitat d’aquesta política sigui massa elevat. 

Per tant, també qüestions de disseny i d’implementació, ja ho comentaran els 
nostres companys. Però el que estem detectant en països del nostre entorn, capda-
vanters en àmbits d’avaluació, és que les polítiques públiques s’activen, s’avaluen, es 
redefineixen si cal, es cancel·len si cal o es reforcen si cal. I, per tant, doncs, tot això 
al final crec que, com deia a l’inici, ens facilita una presa de decisions ben informa-
da i un rendiment de comptes de la ciutadania que hem de fer. 

Per tant –la següent diapositiva–, l’Anna entrarà; darrerament, aquí voldria co-
mençar per posar molt en valor la tasca que porten uns quants anys fent des de la Di-
recció General de Pressupostos per tal d’impulsar aquesta cultura d’avaluació en el 
país. I sobretot, tasques de formació, d’acompanyament, d’assessorament, als depar-
taments. 

Recentment, hem definit una sèrie d’actuacions, tenen uns noms estranys que ri-
men, Coava, Proava, Ciava; per tant la darrera és Ciava, i que l’Anna us comentarà, 
té una explicació fàcil, però creiem que suposen fer un pas endavant important en la 
integració, en la institucionalització de l’avaluació en l’acció de govern. 

I finalment, les darreres diapositives que us volíem mostrar, i vinculant-ho amb 
el que deia a l’inici, perquè crec que és important explicar quina relació té tot això, 
tot el que estem explicant avui, amb la situació de les finances públiques i amb els 
reptes de futur que afrontem. 
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Aquí, uns quants gràfics que us volia mostrar. En el primer gràfic fem una mira-
da als darrers quinze anys. La línia verda és increment de despesa per capita, des-
pesa corrent per capita que es va produir a partir de l’any 2003, assoleix màxims 
del 2009-2010, després cau dràsticament amb l’afectació que tots coneixem que això 
va tenir sobre els serveis públics fonamentals. Per tant, una evolució que difereix de 
l’evolució de la variable de creixement econòmic PIB real / PIB per capita, també. 

I en el gràfic de la meva dreta, l’evolució de la població. Aquesta divergència, en 
aquestes línies, va portar també al que tots coneixem, però també és important recor-
dar-ho, penso: una magnitud de dèficits i de deute públic, òbviament, molt important, 
gairebé del 4,5 per cent l’any 2010. I aquí estem parlant d’un dèficit anual de 9.100 
milions d’euros. 

Per tant, en els darrers anys, crec que és molt important entendre que la política 
pressupostària de govern s’ha focalitzat a compatibilitzar una reducció molt impor-
tant d’aquest dèficit, perquè ens lligava de mans i peus, òbviament; també per qües-
tions..., sempre diem aquest concepte de justícia intergeneracional: no pot ser que 
els nostres fills i tots aquells que vinguin tinguin una càrrega pel fet que no puguem 
cobrir ingressos i despeses corrents. 

És a dir, com deia, hem intentat compatibilitzar aquesta forta reducció del dèficit, 
un 89 per cent de reducció del 2010 fins al 2018. I, tal com mostra aquest gràfic tam-
bé, en la part superior, doncs, compatibilitzar això amb una recuperació del nivell de 
despesa corrent dels serveis públics fonamentals. I fent tot això, malgrat les diferents 
situacions de pròrroga pressupostària, i també reiterats incompliments de l’Estat.

Aquí hi ha unes xifres, els nivells de despesa corrent en aquests serveis bàsics 
fonamentals han augmentat un 20 per cent des del 2010; la despesa total de la Ge-
neralitat, aproximadament, doncs un 12 per cent. I tot això també s’ha acompanyat 
de recuperació de drets laborals que moltes coneixeu prou bé quant a retorn de la 
paga i increment d’efectius i de dotació de diferents cossos de treballadors públics.

Com deia també a l’inici, una mica barrejat amb tot això, ens trobem en un mo-
ment en el que detectem que s’ha fet un camí important en els darrers any –com dic, 
reducció dèficit, recuperació despesa corrent–, però la variable d’ajust ha sigut sens 
dubte la inversió. Aquesta sempre és la variable més fàcil, políticament potser més 
fàcil de reduir per part de tots els departaments, i tampoc ajuda el fet que la normati-
va fiscal no t’obligui a determinar o a mantenir uns nivells mínims d’inversió. 

Aquesta crítica o aquesta interpel·lació, la fem contínuament i també en aquells 
àmbits europeus en els que participem. I, de fet, doncs, hi ha molta... I per què és 
important? Perquè, com deia, si la variable final ha de ser de sanejament o de sos-
tenibilitat de les finances públiques, deute/PIB; la inversió, i aquí no només ens re-
ferim a carreteres, inversió en actius intangibles, en centres de recerca, en centres 
mèdics, etcètera. Tot això és molt important per als ingressos públics futurs, per al 
creixement econòmic futur del país. Per tant, aquests nous pressupostos 2020 també 
tenen com a objectiu recuperar una certa dinàmica d’inversió. 

Però això només podrem fer-ho sent conscients que el marge fiscal en els propers 
anys és limitat, i de la necessitat de revisar bé la despesa, de sacsejar bé aquesta base 
i també de ser molt curosos amb com d’efectives són les nostres polítiques, les polí-
tiques que des d’aquí dissenyeu i que des de Govern, doncs, executem. 

Jo crec que poc més a afegir. Només volia, a veure, sí, aquí comentar... Vèiem 
aquest gràfic de davallada molt important de les inversions i, òbviament, no només 
hem de treballar a nivell de Catalunya, a nivell de coordinació entre els diferents ens 
públics, el departament, el Parlament, per tal d’intentar recuperar aquesta trajectò-
ria, sinó que també no podem ni hem de deixar mai de banda la crítica al baix nivell 
de pressupostació i també d’execució de la inversió pública de l’Estat. 

Aquí unes xifres que es van donar fa uns mesos enrere, però que és molt impor-
tant no oblidar. En els darrers cinc anys, el nivell d’execució de l’obra pública estatal 
a Catalunya està en un 66 per cent. Si ho comparem, per exemple, en un 114 per cent 
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d’execució del nivell d’obra pública a Catalunya. Per tant, això són més de 2.200 mi-
lions que s’han deixat d’executar, que estaven pressupostats, que estaven reservats i 
que, per tant, no és qüestió d’una mala planificació d’aquesta obra pública, sinó que 
hi ha diferències que es mantenen en el temps en la discrecionalitat en com s’executa 
en diferents comunitats autònomes. 

Bé, per tant, jo crec que ja per acabar, aquí també tenia un parell d’slides, però els 
he tret, sí, dels incompliments que es mantenen de l’Estat, una mica aquesta crítica 
de dir: «D’acord. Hem de fer molt en el futur.» Afrontem, com deia, reptes impor-
tants quant a crisi climàtica, quant a desigualtats, quant a fluxos migratoris –hem de 
poder donar una bona resposta als fluxos migratoris que rebrem–, quant a digitalit-
zació i canvi del model productiu. I tots aquests reptes, doncs, els hem d’encabir dins 
els marges molt ajustats que tenim. I, per tant, deures compartits en aquest sentit.

Ara passo la paraula, com deia, a l’Anna, perquè expliqui el detall de com estem 
fent, impulsant, aquesta avaluació i, també, una breu anàlisi comparativa del paper 
que juga als diferents parlaments en països del nostre entorn en aquest àmbit. 

La directora general de Pressupostos (Anna Tarrach i Colls)

Molt bé. Doncs em centraré i em concentraré de forma ràpida a explicar-vos en 
concret què estem fent a la Generalitat per incorporar l’avaluació en els cicle de ges-
tió de les polítiques i, sobretot, com podem utilitzar l’avaluació per millorar la presa 
de decisions.

Bé, si definim «avaluació» com la defineix la Comissió Europea, com la valoració, 
és a dir, posar valor a les intervencions públiques, pel que fa als seus productes i als 
seus serveis, en relació sobretot amb les necessitats, amb les necessitats que ha generat 
la producció de la política pública, que pretenen proveir informació per poder facilitar 
aquesta presa de decisions. Per a nosaltres és clau això, doncs la presa de decisions es 
basa en molts inputs i l’avaluació és un dels inputs. Creiem que és un dels inputs im-
portants, perquè el que fa és generar coneixement i generar evidència sobre què fun-
ciona en les polítiques públiques. Doncs ja, com ha comentat la secretària, els recursos 
són limitats, i ho són ara i ho han sigut sempre. I les necessitats són il·limitades. 

Per tant, per poder conjugar aquestes dues variables de l’equació, doncs l’avaluació 
ens pot proporcionar una informació força interessant per poder prendre decisions.

La normativa sobre avaluació de la Generalitat és variada. És a dir, la nostra nor-
mativa contempla l’obligatorietat d’avaluar d’una forma a vegades més explicita i a ve-
gades no tan explícita, però ja des de l’Estatut mateix es diu que «l’Administració de la 
Generalitat –d’acord amb el principi de transparència– ha de fer pública la informació 
necessària perquè els ciutadans puguin avaluar la gestió.» Per tant, si els ciutadans han 
de poder avaluar la gestió, han de poder avaluar els projectes i programes i plans que 
fem, doncs, ha d’haver-hi algú que ho avaluï, hi ha d’haver aquesta avaluació.

La Llei de finances públiques també ens diu que els projectes d’inversió i les in-
tervencions públiques, que es preveu que tinguin un impacte rellevant en les finances 
públiques, han d’anar acompanyades d’un informe d’impacte econòmic i social que 
avaluï els costos i els beneficis que implica el projecte per als seus destinataris i per 
a la realitat social i econòmica mitjançant una anàlisi cost-benefici.

Una anàlisi cost-benefici és un tipus d’avaluació que és l’avaluació econòmica, 
però que és aplicable a qualsevol tipus d’avaluació incorporant el component econò-
mic. 

Després també tenim la Llei de la presidència del Govern de la Generalitat o la 
Llei de règim jurídic de procediment administratiu, que ens diu també que les nor-
mes, les lleis, també han de passar una avaluació, una avaluació prèvia i després una 
avaluació un cop ja estan en funcionament.

I després, la Llei de transparència, accés a informació pública i bon govern tam-
bé ens diu que s’han de publicar... «s’han de fer públics tots els estudis, informes 
tècnics, justificatius dels plans, els programes –anuals i plurianuals–, la metodologia 
per avaluar, el compliment d’aquests plans i programes i el resultat de l’avaluació.»
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Per tant, també de forma implícita ens està dient que hem d’avaluar i que s’ha de 
publicar aquesta avaluació. Publicar les avaluacions i publicar tots els informes que 
acompanyen la presa de decisions és important de cara a la transparència, és impor-
tant de cara al rendiment de comptes, és important de cara a la lluita contra la cor-
rupció, perquè el que es vol, doncs, al final, és que hi hagi una traçabilitat en la presa 
de decisions. La presa de decisions sempre incorpora discrecionalitat, però el que 
sí que podem exigir és saber per què s’han pres aquestes decisions i no unes altres. 

I, com deia abans, l’avaluació és un component important que acompanya o aju-
da en aquesta presa de decisions.

La institucionalització de l’avaluació, què és el que implica? Fer l’avaluació pot 
ser una acció puntual: avaluem un pla, avaluem un programa, avaluem un projecte 
d’inversió, o pot esdevenir una operació sistematitzada, pot esdevenir una operació 
que es té en compte en qualsevol moment del cicle des gestió pública. 

Institucionalitzar l’avaluació vol dir incorporar-la en aquest cicle de presa de deci-
sions, en aquest cicle de gestió pública, i vol dir que està present en cadascuna de les 
nostres decisions. 

Per què en el Govern de la Generalitat, des de fa un temps, s’està treballant amb 
aquesta voluntat d’institucionalitzar l’avaluació? Doncs, primer de tot, per poder mi-
llorar aquest disseny i funcionament i impacte de les polítiques públiques. Atès que 
hi han problemes i necessitats que requereixen designar recursos públics o que hi 
hagi una acció pública, no sempre són diners, però en la majoria dels casos sí, doncs 
el que voldrem és que es faci de la millor manera possible, que el disseny d’un pro-
grama, d’una política, respongui a la magnitud d’aquesta necessitat, és a dir, que es-
tigui ben dissenyat, que vagi a la població objectiu que ha d’anar, i no en una altra. 

I també voldrem que, una vegada es posi en marxa, doncs que funcioni bé. Perquè 
el disseny pot ser impecable, les intencions poden ser molt bones, però que falli en 
la seva implementació, que falli a l’hora de posar-se en marxa. I també voldrem que 
tinguin l’impacte desitjat, voldrem que canviï la situació de partida, que si hi havia un 
problema, aquest problema es resolgui o es minimitzi –o es minimitzi– o que resol-
gui aquesta necessitat que hi havia. Per tant, en primer lloc, el que voldrem és això.

En segon lloc, però molt relacionat, el que voldrem és que en ajudi a l’assignació 
de recursos, que l’assignació de recursos respongui no a la tradició –doncs el ma-
teix de l’any passat i una mica més o una mica menys–, sinó que respongui a tres 
grans criteris, que són: la rellevància, és a dir, que els recursos vagin allà on hi hagi 
l’estratègia, que respongui, doncs, a les voluntats o als desitjos de la ciutadania; que 
també sigui seguint el principi de l’eficàcia, és a dir, que procurem que respongui i 
solucioni els problemes, i també el de l’eficiència, que vol dir que allò que s’ha de 
fer, perquè és voluntat de la ciutadania, i allò que volem que tingui un impacte de-
sitjat, també es faci en el menor ús de recursos possibles. Sempre, doncs, vetllant 
per la qualitat del servei. 

I finalment, per una qüestió de transparència, perquè, com deia abans, tot allò 
que fem, que no és amb els nostres recursos sinó que és amb els recursos de tots, 
doncs, pugui tenir una traçabilitat, pugui tenir transparència, tothom pugui saber 
què fem amb aquests recursos públics, com funcionen i si realment estan assolint 
els objectius desitjats. Per tot això, doncs es podria resumir això: cada euro que ens 
gastem, obtenim el millor valor d’aquest euro.

«Institucionalitzar l’avaluació» vol dir moltes coses, vol dir que ens dotem d’unes 
normes, d’uns procediments, doncs que ho tinguem present en cada moment del ci-
cle de gestió, però també vol dir que ens dotem d’una organització que també ens 
permeti i faciliti l’avaluació.

Dins de la Generalitat, doncs tenim unitats que es dediquen a l’avaluació, algunes 
de caire transversal, és a dir, que no estan especialitzades en un àmbit concret sinó 
que toquen tots els àmbits, com és Ivàlua. També tenim l’Àrea d’Avaluació Econòmica 
de les Polítiques Públiques, que és una àrea que depèn de la Direcció General de Pres-
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supostos, i també tenim l’Àrea de Millora de la Regulació, que està en el Departament 
de Presidència i que s’ocupa, precisament, de vetllar per l’avaluació de les normes. 

I també tenim alguna unitat especialitzada en algun àmbit concret, com per exem-
ple l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya, l’Aquas, que està espe-
cialitzada en l’avaluació de tot el que té a veure amb l’àmbit sanitari i de salut; també 
tenim el Consell Superior d’Avaluació Educativa, especialitzat en l’àmbit d’educació, 
o l’AQU, especialitzada en l’àmbit de l’educació superior. 

Pel que fa específicament a l’avaluació de les iniciatives públiques podem dis-
tingir..., tota iniciativa, diguéssim, podem agrupar-la en si és una iniciativa de cai-
re normatiu –una llei, un decret, etcètera– o si és una iniciativa no normativa –un 
pla, un programa, un projecte. En ambdós casos hi ha un requeriment legal de que 
s’ha de fer una avaluació ex ante, abans de posar en marxa una norma s’ha de fer 
una avaluació de l’impacte normatiu, abans de posar en marxa un pla, un programa 
o un projecte, si té un impacte pressupostari de més de 10 milions d’euros s’ha de 
fer un informe d’impacte econòmic i social, que és un tipus d’avaluació que és l’ava-
luació econòmica en concret. Això és un requeriment, doncs, que està a la Llei de 
finances i que hi ha un acord de govern que desenvolupa com s’ha de fer.

El contingut d’aquest informe d’impacte, doncs és un contingut que és igual per a 
l’avaluació de les normes, que el que pretén és dir: «Bé, comencem pel principi, quin 
és el diagnòstic de la situació, per què s’ha de fer una nova norma o per què s’ha de 
posar en marxa un nou programa, quins són els objectius d’aquest programa.» Això 
que és una cosa molt òbvia, moltes vegades no ho és i no estan explicitats els  objectius, 
i recordem que l’avaluació el que fa és valorar què es fa d’acord amb uns objectius, si 
aquests objectius no hi són, difícilment es pot avaluar o valorar. 

Les alternatives que s’han considerat. Això és fonamental. Per resoldre un proble-
ma no hi ha només una única manera de fer-ho. Segurament hi han diverses formes 
de fer-ho, es pot fer en forma d’un servei directe al ciutadà, es pot donar una subven-
ció al ciutadà perquè proporcioni ell mateix aquest servei, es pot donar una ajuda a un 
tercer sector perquè faci aquest servei. Bé, hi han múltiples maneres. 

El que s’ha de fer és considerar les diferents alternatives, mirar quins costos tenen 
i quins beneficis tenen. Costos i beneficis, sempre computats en termes econòmics i 
socials, no només en termes financers, per descomptat. 

Doncs aquesta anàlisi d’alternatives fa que al final es triï una de les alternatives 
i s’hagi de justificar per què. Això forma part del que deia abans: la traçabilitat, per 
què hem escollit aquesta alternativa, quins riscos té aquesta alternativa, quin impac-
te pressupostari, per descomptat, i sempre exigint quin és el sistema de seguiment i 
d’avaluació d’aquesta iniciativa, perquè ja la mateixa iniciativa incorpori quin ha de 
ser el seu sistema d’avaluació.

Bé, aquest seria el cicle aquest de gestió i quan pot intervenir l’avaluació, pot ser 
abans de prendre la decisió, sempre que el seu impacte sigui major de 10 milions 
d’euros, de forma obligatòria i de forma voluntària per descomptat sempre, i després 
una avaluació ex post un cop aquesta iniciativa ja s’ha posat en marxa. 

Us volem explicar, us volem fer uns flaixos de les últimes iniciatives que hem 
estat treballant: per poder institucionalitzar l’avaluació és important actuar tant des 
del punt de vista de la demanda d’avaluació com des del punt de vista de l’oferta d’a-
questa avaluació. 

Demanda d’avaluació, cal estimular la demanda d’avaluació, a vegades no n’hi 
ha prou amb l’entusiasme i el convenciment, sinó que s’han de posar les coses fàcils. 
Avaluar, doncs, és un procés complicat, no és fàcil, i, per tant, el que volem és faci-
litar que hi hagi aquesta demanda d’avaluació. Com? A través de guies, instruccions, 
documents tècnics, metodologia, en definitiva, eines. I més recentment hem posat en 
marxa un fons de promoció de l’avaluació, que és un fons per estimular l’avaluació 
en els departaments i entitats de la Generalitat. I el que fem, des del Departament 
d’Economia, és cofinançar les avaluacions. 
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El que hem fet és aixecar la demanda d’avaluacions, hem seleccionat les propos-
tes que ens han fet els diferents departaments de la Generalitat i ara estan en fase 
d’anàlisi i estudi, i el que farem és cofinançar aquestes avaluacions. Avaluarem segu-
rament des del programa de l’escola inclusiva, el programa d’educació financera de 
les escoles, programa d’ajuts al lloguer de l’habitatge, etcètera. Que són programes 
molt interessants que venen a pal·liar necessitats, doncs, molt apressants i que són 
consumidores de recursos públics importants. 

A la nostra pàgina web tenim tota la informació penjada, perquè, diguéssim, la 
nostra política és que tot el que produïm ho pengem a la web: les metodologies, les 
guies, i ara, a partir de l’any que ve hi penjarem tots els informes d’impacte, és a dir, 
les avaluacions estaran penjades i la valoració d’aquestes avaluacions també estarà 
disponible per a tothom que les vulgui consultar.

Una altra iniciativa que hem fet és una comunitat de pràctica, també, d’avalua-
dors, a la Generalitat i a totes les seves entitats, amb l’objectiu de compartir tots els 
nostres dubtes, que tots en tenim, i poder aprendre tots plegats de l’avaluació.

Un altre projecte, diguéssim –vaig molt ràpid, però aquest m’interessa molt tam-
bé dir– és el de les revisions de la despesa. Des de l’any 2017 estem també en un 
procés de revisió de la despesa. El moment d’elaborar els pressupostos és un mo-
ment de decisió, assignem recursos aquí o assignem més recursos allà, i això també 
és una avaluació de les propostes. 

Però el que moltes vegades no es discuteix és la base pressupostària, estem dis-
cutint el marginal: en quant incrementa, en quant es redueix, però la base pressu-
postària, que any rere any es va arrossegant, aquesta base és la que hem de posar en 
qüestió. I la revisió de la despesa pretén fer això, és una revisió des del primer euro 
fins a l’últim euro. És una revisió exhaustiva d’un programa pressupostari. 

De moment hem fet un programa pilot, hem fet una revisió del programa de ser-
veis penitenciaris i mesures penals alternatives, i ara, doncs estem fent revisió del 
programa d’habitatge, el programa d’activitat física i esport i el programa de direc-
ció i serveis generals. La idea és que vagin passant. Sí.

Molt bé. L’últim és que hem fet una comissió interdepartamental d’avaluació de 
polítiques públiques que ara tot just es posa en marxa i que també ens ajudarà, doncs, 
a la governança de tot el sistema d’avaluació.

Sense més, li passo la paraula a en Marc perquè ens expliqui què és Ivàlua, que 
és una peça fonamental del sistema d’avaluació, no solament de la Generalitat, sinó 
de totes les administracions públiques. 

La presidenta

Gràcies, director. A veure si podem fer un resum.
(Veus de fons. Pausa.)

La secretària d’Economia

Bé, ho farem de paraula, si de cas, i després circulem la presentació entre vos-
altres.

El director d’Ivàlua (Marc Balaguer)

Bé, doncs jo –bona tarda a tothom– el que faré és presentar què és el que fem a 
Ivàlua. Ivàlua és l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques. Som un con-
sorci públic integrat per la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i la 
Universitat Pompeu Fabra, i ens dediquem a promoure la cultura de l’avaluació de les 
polítiques públiques. I això ho fem a través de diferents iniciatives, a través de la rea-
lització d’avaluacions, de la realització d’activitats formatives i també de la realització 
d’activitats de difusió de l’avaluació. 

Som una institució singular; som, de fet, l’única institució a Catalunya que es dedica 
únicament i exclusivament a avaluar polítiques públiques des d’una perspectiva trans-
versal. I, de fet, a Espanya no hi ha cap iniciativa com Ivàlua, no hi ha cap iniciativa 
institucionalitzada com Ivàlua, i m’atreviria a dir que en el conjunt dels països del sud 
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d’Europa, tampoc. Hi ha alguna iniciativa ja en alguna universitat, però no hi ha cap 
entitat que es dediqui únicament i exclusivament a l’avaluació de polítiques públiques. 

Som una entitat petita, actualment som deu persones dintre d’Ivàlua, dels quals 
hi han dues persones que es dediquen a la gestió de la institució, sis analistes i una 
persona que es dedica a les activitats de comunicació. És un equip petit, i també vull 
agrair a l’equip, que està avui també aquí amb nosaltres.

El que vull explicar és bàsicament el que fem des d’Ivàlua. O sigui, Ivàlua es va 
crear..., a final d’any farà onze anys que es va crear Ivàlua. I des de la creació d’Ivà-
lua s’han realitzat una seixantena d’avaluacions, quan tanquem l’any podrem també 
afegir les avaluacions que hem fet, que hem tancat el 2019. I aquestes avaluacions, 
bàsicament, es concentren en àmbits vinculats a polítiques de serveis socials, polí-
tiques d’ocupació, d’ensenyament, de promoció econòmica, en alguns casos també 
polítiques d’habitatge i algunes polítiques d’emprenedoria.

Les polítiques avaluades al llarg d’aquests deu anys han suposat 2.400 milions 
d’euros de pressupost. I si mirem els beneficiaris del conjunt de les polítiques ava-
luades tenim que al llarg d’aquests deu anys 1,4 milions de persones han sigut usuà-
ries de polítiques avaluades per Ivàlua. 

Com deia abans, a Ivàlua hi ha deu persones que actualment estan treballant a 
la institució, però podem dir que si mirem l’evolució dels projectes, el creixement 
dels projectes dels darrers anys ha sigut bastant elevat. És a dir, el 2010 hi havien 
deu projectes d’avaluació, al 2015 hem passat a uns quinze projectes d’avaluació, i 
ara –el 2018 i amb la previsió del 2019– estaríem prop d’una vintena de projectes.

Moltes gràcies. (Veus de fons.)
Intentaré anar molt ràpid. Des d’Ivàlua treballem tres aspectes relacionats amb 

l’avaluació de polítiques públiques. El primer seria la generació d’avaluacions, com 
deia abans. És a dir, fem avaluacions a demanda de les administracions, però no 
ens acontentem amb això, intentem apropar aquestes avaluacions a les administra-
cions. Com dèiem abans: el fet de fer una avaluació, si s’ha de quedar en un calaix, 
no serveix. L’avaluació ha de ser útil per a les persones que prenen decisions a les 
administracions públiques i els tècnics que hi treballen. I també mirem com es fan 
servir aquestes avaluacions. És a dir, fem avaluacions, les apropem a les persones 
que treballen a les administracions, i mirem quin ús se’n fa, d’aquestes avaluacions. 

Aleshores, jo aquí posaré..., això ho passaré, perquè d’alguna forma l’Anna Tar-
rach ja ho ha comentat, això també, i posaré quatre exemples representatius d’ava-
luacions que estem ara desenvolupant o que hem desenvolupat recentment i a què 
han contribuït aquestes avaluacions des d’aquest punt de vista d’ús que comentàvem 
abans. 

En primer lloc, vam fer una avaluació de necessitats sobre la pobresa energètica 
en un moment que tothom parlava de pobresa energètica però no s’havia definit ni ca-
racteritzat a què ens referíem com a pobresa energètica. I el que vam fer, a través de 
la literatura que s’havia fet servir en altres països per definir aquesta problemàtica i 
de la disponibilitat de dades que teníem en el nostre entorn, és conèixer a Catalunya 
quantes persones estaven afectades per aquesta problemàtica, com un prerequisit per 
poder plantejar mesures per fer-hi front.

En matèria de renda garantida, estem actualment avaluant la iniciativa de la ren-
da garantida per a la ciutadania, i el que estem fent és quantificar la població diana 
i la població elegible de la renda garantida, intentant detectar en quines dimensions 
aquestes dues poblacions difereixen, i això és un aspecte important de cara a la im-
plementació d’aquest tipus de prestació.

També estem analitzant el procés de resolució de les sol·licituds, estem intentant 
veure la distribució geogràfica de les sol·licituds i també dels beneficiaris. I el que 
també estem intentant veure és en quina mesura les llars i les famílies i les perso-
nes beneficiàries d’una prestació deixen d’estar en situació de pobresa severa i en 
situació de pobresa.
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Avaluem diferents polítiques, no únicament per a la Generalitat, també per a la 
Diputació de Barcelona, per a l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta seixantena de 
polítiques que comentava abans, unes quinze, gairebé una vintena, també són o ava-
luacions o assessoraments per a l’Ajuntament de Barcelona i de la Diputació de Bar-
celona. 

I, d’alguna forma, el programa B-Mincome, que és un programa de renda experi-
mental que s’ha posat en marxa a les àrees deprimides de l’eix Besòs de Barcelona, 
estem fent una avaluació que acabarem a inicis de l’any vinent, i els primers resul-
tats provisionals apunten, d’alguna forma, que pel fet d’atorgar una renda a persones 
molt vulnerables d’aquest indret, el que millora en termes..., ajuda a millorar aspec-
tes relacionats amb el benestar, pobresa i privació, redueix en certa forma –això és 
el que hem obtingut fins ara– la participació laboral d’aquestes persones, en molts 
casos perquè es veuen alliberades d’una certa tensió que tenien per treballar, i també 
milloren en aspectes relacionats amb la salut. 

Aleshores el que farem ara és tornar a avaluar al final del programa què ha succeït 
amb aquests aspectes i també farem una avaluació econòmica d’aquest programa.

I també hem avaluat l’impost sobre begudes ensucrades envasades... 

La presidenta

Hem d’anar acabant, director. Hem d’anar acabant...

El director d’Ivàlua

Doncs aniré molt ràpid. Aquí, com deia abans, hem fet avaluacions, també fem 
diferents iniciatives per apropar les avaluacions a les administracions. Les avalua-
cions que hem vist abans són avaluacions que en molts casos tenen un centenar de 
pàgines, cent cinquanta pàgines. El que estem fent és: per cada avaluació fem el que 
li diem un policy brief, que resumeix la política, l’avaluació, els resultats i les reco-
manacions, en tres, quatre pàgines.

També, per apropar l’avaluació a les administracions estem fent assessoraments 
a les administracions. A vegades, la distància entre l’avaluació i la capacitat d’ava-
luar per part de les administracions i el coneixement que se’n deriva és molt gran, 
i intentem fer determinats assessoraments que apropin aquesta distància. I aquí en 
tenim tres exemples. 

Un seria el projecte que funciona amb la Fundació Bofill, en el qual s’ha incorpo-
rat ara el Departament d’Ensenyament, que el que fa és: resumeix avaluacions fetes 
sobre problemàtiques molt concretes determinades per la comunitat educativa. Així, 
per exemple, són documents de deu pàgines que ens diuen per exemple: «Què suc-
ceeix amb programes de tutorització individual?» I aleshores el que fan és: s’agafen 
diferents avaluacions, es fan un resum i es condensa en un document de cinc, deu 
pàgines. 

També hem assessorat diferents àrees, en aquest cas, tenim un exemple de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació, a racionalitzar les eines que fa servir per avaluar diferents 
polítiques, i estem ajudant a incorporar l’evidència en el pla de mesures anticorrupció 
i de foment de la integritat, que és una iniciativa que es va fer a través d’un procés de 
participació ciutadana, i vam incorporar aspectes de què funciona amb aquestes po-
lítiques en altres països com a elements informatius del procés de participació.

També fem activitats formatives que intentem que les persones que treballen a les 
administracions i també entitats del tercer sector coneguin què els pot aportar l’ava-
luació, més que sàpiguen fer avaluacions, coneguin què és el que els pot aportar la...

La presidenta

Hem d’anar acabant, director...

El director d’Ivàlua

Fem guies. I finalment, en trenta segons, explicar el que dèiem abans, fem ava-
luacions, les apropem i vetllem perquè aquestes avaluacions es facin servir. Hem fet 
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recentment un informe que és l’ús de les avaluacions, que és demanar a totes les ava-
luacions que havíem fet del 2008 al 2016 si havien servit per a les administracions 
que les havien encarregat. I en aquest cas, aquest seria el resultat: nou de cada deu, 
de fet, en un 88 per cent dels casos d’aquestes avaluacions, les persones que treballen 
a les administracions ens van dir que havien servit per millorar el seu coneixement, i 
una de cada cinc havia contribuït a generar modificacions a les polítiques públiques.

La presidenta

Molt bé. Gràcies, director. 

El director d’Ivàlua

Sí, com a conclusions...

La presidenta

Molt bé. Disculpeu. Bé, és que en realitat és això d’avaluar per millorar. Hem 
estat bastant capaços de fer –com aquell qui diu– tres compareixences en una. Agra-
eixo a tots els diputats, heu vist que he sigut també bastant generosa amb el temps, 
però bàsicament és això, hem fet gairebé tres compareixences, els temes són in-
teressants, són molt densos i, per tant, jo crec que ara, amb les intervencions dels 
diputats, també podrem entrar una miqueta en el detall del que ells també proposin. 

Disculpeu-me, que volia saludar també el director d’Idescat, que me l’he descui-
dat al començament. Em consta que ens heu acompanyat també com a president del 
Consell Rector d’Ivàlua, també doneu-vos per saludat. 

I ara, si us sembla bé, entrarem, doncs, en les intervencions dels grups. Avui no 
tinc més remei que dir que sí, que tindreu deu minuts sencers, perquè la intervenció 
ha sigut llarga, d’acord? Però us agraeixo de veritat..., m’ha sabut greu tallar perquè 
veig que teniu molta informació, però el temps l’hem de cenyir.

Començarem amb el Grup de Ciutadans, el diputat Antonio Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, presidenta. Y, cómo no, gracias a la secretaria de Economía, Natàlia 
Mas; a la directora general de Presupuestos, señora Anna Tarrach, y lógicamente 
también al director del Ivàlua.

Miren, de sus intervenciones, podríamos creer que la Generalitat quiere impulsar 
y reforzar el papel de la evaluación para poder poner en marcha políticas públicas 
basadas en el conocimiento, la evidencia y a su vez en la eficiencia. Una eficiencia 
que lógicamente viene motivada por las siempre limitadas finanzas y presupuestos 
y la cantidad de proyectos y posibilidades de gasto que existe. 

Pero permítanme que les diga, desde la total cordialidad, que no les creemos. Mi-
ren, en Ciudadanos siempre hemos estado muy preocupados por evitar despilfarros. 
Y por eso –por eso– y si no despilfarros por lo menos –por lo menos– evitar gastos e 
inversiones innecesarias o inadecuadas, y por eso presentamos una propuesta de reso-
lución para que se exigiera una evaluación previa antes de realizar gastos o inversiones 
superiores a un millón de euros en lugar de los 10 millones que se exigen actualmente. 

Presentamos la resolución con la idea de evitar políticas y programas de dudosa 
eficacia y eficiencia a costa de los impuestos de los ciudadanos de Cataluña. Pues 
bien, la verdad es que desde entonces no hemos avanzado nada o muy poco. Voy a 
conceder a la señora Tarrach el beneficio de que se han estado trabajando en la insti-
tucionalización de la evaluación. Pero en esta comisión, en sesión celebrada el día 17 
de octubre del 2018, se adoptó una resolución en la que en el plazo de tres meses –en 
ese plazo de tres meses– se debería de haber cambiado un acuerdo de gobierno que, 
si no limitara a un millón de euros, limitara o disminuyera el límite de 10 millones 
para afrontar gastos públicos o inversiones a realizar.

A día de hoy, nada ha cambiado. Y, mire, claro, naturalmente he recurrido al in-
forme de cumplimiento, que mejor sería que se llamara «de incumplimiento». Es de 
fecha 29 de enero de 2019, y en él se decía –por parte del vicepresidente y conseller 
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de Economía y Hacienda– que no se había cumplido porque pretendía ser un acuer-
do más amplio, pero que no nos preocupáramos, que en unas semanas se produciría 
un nuevo acuerdo. «En unas semanas.» Pues bien, lo cierto es que no han pasado 
unas semanas, han pasado diez meses y seguimos igual. Por eso no nos lo creemos. 

Desde Ciudadanos, desde luego, estamos convencidos de la conveniencia de la 
evaluación de las políticas públicas para conseguir una mejor gestión que mejore los 
resultados, de aprender de las experiencias y rendir cuentas a los ciudadanos, que 
son los que han aportado, con sus impuestos, los recursos empleados. Estamos con-
vencidos de que hay que impulsar la evaluación de las políticas públicas siempre, 
en todo momento y circunstancia, pero especialmente si estamos inmersos en unas 
crisis de finanzas públicas muy preocupantes como en la que estamos. 

Resulta en este caso especialmente obligado impulsar el desarrollo de las eva-
luaciones que permitan cuantificar la efectividad real de buena parte de las políticas 
públicas y programas que están ahora –permítanmelo decir claramente– bajo sos-
pecha y que si eliminan o se mantienen no sabemos si se mantienen con ningún tipo 
de evidencia sobre su eficacia y su eficiencia. 

Desde finales de los años noventa ha ido progresando el diseño de políticas pú-
blicas, pero en especial en épocas de crisis es cuando aumenta el interés por la eva-
luación de las mismas con la finalidad de optimizar el diseño y la implantación de 
esas políticas, programas o proyectos, y mejorar la efectividad y la eficiencia de la 
prestación de los servicios públicos. Precisamente las crisis y las restricciones pre-
supuestarias que conllevan han contribuido, lógicamente, a concienciar a políticos 
y ciudadanos sobre la limitación de los recursos presupuestarios y la necesidad de 
que se utilicen de mejor manera. 

La evaluación es una herramienta para que los ciudadanos puedan juzgar la efi-
ciencia de los servicios públicos, que se financian con sus impuestos. Y a su vez, 
juzgar los criterios utilizados para invertir el dinero de todos. La ciudadanía tiene 
derecho a conocer cómo se gestiona su dinero y a colaborar en la mejora de la ca-
lidad de servicios tan esenciales como la educación, la sanidad o los transportes.

A dar respuesta a estas demandas, desde luego, contribuye la evaluación de las 
políticas públicas. Una herramienta imprescindible para que los responsables políti-
cos, en primer lugar, puedan decidir en base a información rigurosa sobre la mejor 
utilización de los recursos, siempre limitados, para conseguir las mayores cotas de 
bienestar y progreso de la sociedad a la que sirven.

La evaluación nos permite consolidar y mejorar el funcionamiento del estado del 
bienestar, adoptando buenas políticas y rechazando aquellas de escaso o nulo retor-
no económico y social. Quienes estamos a favor del estado del bienestar deberíamos 
apostar, sin ninguna duda, por la evaluación de las políticas públicas. La evaluación 
favorece, por otra parte, la rendición de cuentas, pues aporta información que –ha-
ciéndola pública, transparente y accesible– permite facilitar el control del gobierno, 
la labor parlamentaria y posibles procesos de participación ciudadana. En definitiva, la 
evaluación de las políticas públicas mejora la calidad del debate público. 

La evaluación de las políticas públicas forma parte, y esto pienso que es muy im-
portante, del desarrollo institucional de las democracias avanzadas y se inserta en el 
gran sistema de control de gestión de la Administración pública, que, como saben, 
engloba la intervención, la Sindicatura de Cuentas, así como el control interno de 
gestión de las entidades públicas.

La evaluación, en cualquier sistema democrático moderno, es un imperativo. Un 
imperativo precisamente para garantizar la sostenibilidad de los recursos públicos y 
la coherencia de las políticas públicas al margen de quien gobierne en cada momen-
to, al margen del color y siglas de los gobiernos. 

En Cataluña, pasando al ámbito de Cataluña, tenemos muchísimo camino por re-
correr. Existen, ciertamente, diversas unidades y entidades que tienen tareas relaciona-
das con la misma. Es de destacar, sobresale, en cuanto a la evaluación de las unidades 
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internas de la Administración, el Área de Evaluación Económica de las Políticas Pú-
blicas, que, como bien se ha dicho, depende de la Dirección General de Análisis y 
Seguimiento de las Finanzas Públicas del Departamento de Economía y Hacienda.

También sabemos que hay sectoriales para la evaluación, Aquas es una agencia 
de calidad y evaluación sanitaria de Cataluña, o AQU, en relación con el Consejo 
Superior de Evaluación del Sistema Educativo y la Agencia para la Calidad del Sis-
tema Universitario de Cataluña. En definitiva, tenemos algunos ejemplos de orga-
nismos evaluadores. 

Sin embargo, desde Ciudadanos creemos que la calidad de una buena evaluación 
depende, y en eso coincidimos absolutamente con la mayoría de los expertos, de que 
esa evaluación sea realiza por una unidad independiente, ¿de quién?, de la entidad 
promotora del organigrama administrativo de quien ejecuta la parte técnica de la 
evaluación. Por tanto, es ahí donde, desde luego, desde Ciudadanos vamos a seguir 
insistiendo. 

Y precisamente aprovecho la presencia del director de Ivàlua para decirle, y para 
decirles a todos ustedes, que desde Ciudadanos queremos que la evaluación de las 
políticas públicas gravite o descanse fundamentalmente en torno al Instituto de Eva-
luación de las Políticas Públicas, para lo cual, y esto también es muy importante, 
habrá que potenciarlo y dotarlo de una nueva naturaleza, adquisición, composición 
y finalidad, con nuevas atribuciones y competencias que permitan un mejor anclaje 
institucional que le dote de más independencia y autoridad que actualmente tiene. 

Queremos transformar el Ivàlua en un espacio muy parecido al Airef, indepen-
diente del Gobierno, y, por tanto, con un anclaje institucional bien distinto que bien 
podría ser el propio Parlamento de Cataluña. 

Es ahí donde nosotros queremos insistir. ¿Por qué? Pues porque, como he dicho 
antes y resumiendo, la evaluación nos permite tener conocimiento desde el punto de 
vista también de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque es que este es un aspecto 
fundamental. Y el primer órgano que tiene que recibir esa información y esa rendi-
ción de cuentas debe ser el Parlamento de Cataluña.

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat, per ajustar-se als deu minuts.
En representació del Grup Socialista i Units per Avançar, la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Moltes gràcies a la senyora Mas, a la senyora Tarrach i al 
senyor Balaguer per la seva compareixença. Sempre és un tema feixuc parlar de la 
gestió pública. És veritat que segurament aquí estem més acostumats a parlar d’altres 
temes, però també és cert que l’avaluació de la política pública és una eina estratègi-
ca que hauríem d’utilitzar més des de les administracions, també des del poder polí-
tic, per ser capaços d’avaluar, analitzar l’impacte i, a partir d’aquí, prendre decisions.

És veritat que jo moltes vegades dic que hem d’utilitzar més la ciència, hem de 
posar més ciència a la presa de les nostres decisions, i això vol dir generar coneixe-
ment i aquest coneixement te’l dona aquesta avaluació i aquesta anàlisi de l’impacte 
que tenen les polítiques que nosaltres fem.

Crec que han fet vostès una bona explicació, doncs, d’aquesta eina que posen en 
marxa, que, d’alguna manera, ja funcionava però que entenc que el que volen és ins-
titucionalitzar-la d’una manera global a tota la Generalitat, ha de ser així. Podríem 
dir que potser ve tard o que estaria bé haver-ho fet abans, però és igual, benvingu-
da sigui, perquè ens sembla que és una eina important per a la presa de decisions.

I deien vostès una cosa, i per entrar una mica més des del punt de vista polític, que 
els recursos no són infinits, és a dir, s’acaben, no n’hi han més, no hi ha una màquina 
que generi recursos. És veritat, podem fer reformes fiscals, nosaltres sempre les dema-
nem, per tenir més ingressos, però al final s’acaben, és a dir, no en podem generar més. 
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I és cert que l’avaluació a la política pública et podria permetre adonar-te que hi ha 
alguns programes que va generar fa deu, quinze anys que avui han perdut sentit. I en 
poso un exemple molt clar com podrien ser les polítiques d’envelliment adreçades a la 
gent gran. En aquests moments, l’esperança de vida diuen que ja podrà ser en el futur 
de cent vint anys, els nostres fills viuran cent vint anys i, evidentment, no és el mateix 
una persona de seixanta anys que avui té seixanta anys que d’aquí a uns anys la que 
en tingui seixanta. De fet, la gent gran activa té unes altres necessitats, molt diferents 
de que les que tenia la gent gran fa vint anys, i potser estem fent programes que han 
perdut el sentit; doncs deixar de fer-ne uns per fer-ne uns altres també vol dir tenir 
més ingressos per dedicar a altres despeses i, per tant, a altres programes. Jo crec que 
aquesta és una feina molt feixuga, entenc, en una Administració com la Generalitat, 
difícil de fer, però probablement l’hauríem d’incorporar d’una manera natural.

És difícil fer un pressupost base zero, que vol dir «comencem tots de nou», però sí 
que crec que, d’alguna manera, intentar fer una anàlisi d’alguns dels programes que 
detectem que, degut als reptes de futur que es plantegen, canvien les necessitats i els 
contextos, doncs crec que això ens permetria, potser, alliberar uns recursos per dedi-
car-los a altres coses. I, en aquest sentit, creiem que és molt interessant poder empè-
nyer una mica aquest tipus de polítiques a l’Administració.

Algunes preguntes que els voldria fer.
Deien, clar, Ivàlua, que entenc que és un institut transversal que el que intenta és 

empènyer aquesta avaluació a la política pública a tota l’Administració de la Gene-
ralitat, però és veritat que després n’hi han de sectorials en l’àmbit de salut i suposo 
que n’hi deuen haver unes altres. 

Estava escrivint-me la pregunta i després la senyora Tarrach ja ho ha dit. Esteu 
creant una comissió interdepartamental per intentar coordinar i veure si hi han tam-
bé bones pràctiques en algun departament que a vegades es desconeix, quan una Ad-
ministració és tan granés veritat que pot ser que hi hagin coses que s’escapin, però 
entenc que fins ara –i aquesta és la meva pregunta– no estava institucionalitzada 
l’avaluació a la política pública? És a dir, si hi ha un cap de servei o un director ge-
neral que realment s’ho creu molt, aquell impulsava això, però, si no, no hi havia una 
obligació de fer aquesta feina? I, per tant, entenc que Ivàlua intentarà institucionalit-
zar això a través d’aquesta comissió interdepartamental, havent-hi aquests recursos 
que entenc que heu posat sobre la taula. Aquesta és una pregunta: institucionalitza-
rem i, per tant, obligarem a fer aquesta feina tan important?

En aquests moments, com que no està institucionalitzada i, per tant, no tothom se 
sent en l’obligació de fer això, us volia preguntar si prioritzeu a l’hora d’avaluar polí-
tiques, de dir: «Escolta’m, doncs, prioritzem educació o prioritzem temes de salut.» 
M’agradaria saber això, si esteu prioritzant i en quins àmbits i per què o quins criteris 
utilitzeu per fer aquesta priorització.

Ara, en aquests moments, quan es decideix fer una avaluació a la política públi-
ca, entenc que depèn molt del responsable del programa. Entenc –no ho sé, ho pre-
gunto– que depèn molt d’ell i, per tant, de com ell, després, estructura la presa de 
decisions en funció d’aquella decisió. Us ho volia preguntar perquè també em sorgia 
aquest dubte amb relació a la institucionalització.

Si arriben peticions, no ho sé, m’ho invento, que algú et truqui i digui: «Escolti, 
és que m’interessa molt avaluar això.» Llavors, vosaltres sí que poseu els recursos 
per fer-ho o no? O va a una llista de gent que té peticions i aneu fent? Perquè entenc 
que, clar, quan institucionalitzes i, potser, formes la gent i té molt clar com s’han 
de fer les coses es pot fer d’una manera directa, però, clar, si no hi ha aquesta eina, 
entenc que això és més complicat i, per tant, m’imagino que la gent truca i diu: «Es-
colti, m’interessa molt avaluar això. Ens podeu ajudar, no?» Bé, com –una mica– 
instrumentalitzeu tot això.

I una altra és si, aquests informes, hi ha manera que nosaltres els coneguem; és 
a dir, si teniu algun registre perquè nosaltres també puguem utilitzar això, perquè 
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fem, aquí, al Parlament, fem política com la fem, que jo no sé si en altres parlaments 
tot està una mica més institucionalitzat i hi han més instruments, però realment aquí 
anem una mica amb una sabata i una espardenya, i tan bé que ens aniria a vegades 
tenir informació sobre programes que es desenvolupen, potser no diríem «tonteries» 
o afinaríem molt més les propostes, però és cert que tenim molt pocs instruments 
i, en fi, d’assessors, als nostres grups parlamentaris, doncs, ja saben que, més aviat, 
escassegem en això.

I, per tant, bé, si tenen aquest registre, aquests informes a què nosaltres pogués-
sim adreçar-nos per tenir més informació.

I una última pregunta, que em feia arribar el meu company. L’Òscar Ordeig –és el 
portaveu de la Sindicatura de Comptes– em deia que és veritat que en molts informes 
que fa la sindicatura, molt sovint, fa recomanacions arran de deficiències o irregula-
ritats que hi ha, i és veritat que en molts informes, però especialment en l’àmbit de la 
salut. I em deia si, quan vosaltres detecteu, per exemple, un informe de la Sindicatura 
de Comptes que analitza irregularitats o deficiències, ineficiències –no cal que siguin 
tot irregularitats, sinó, ineficiències–, aquí hi actueu vosaltres? «Escolta’m, això ens 
han dit que no funciona. Anem a veure què passa amb aquest programa. Què està 
passant amb aquests recursos?» 

Us ho volia preguntar perquè és veritat, i ahir m’ho feia notar, que hi ha força in-
formes en què hi han recomanacions, propostes de millora i no sabem després a això 
quina sortida se li dona. I crec que, en aquest sentit, és important si ja hi ha hagut 
algú que, com a mínim, ho ha analitzat; no en aquesta òptica només de l’avaluació 
de la política pública, però sí de l’anàlisi, doncs, de la gestió dels programes.

I ara una pregunta, així, una mica més... La faré fàcil, eh?, que els que hem estat 
a l’Administració local l’hem escoltat molt. Deixem de fer coses? Vull dir, deixem 
de fer programes? És un tant per cent molt alt o és anecdòtic? Perquè, al final, clar, 
quan un analitza diu: «Escolti, això, aquest programa ha perdut el sentit.» En deixem 
de fer per fer-ne d’altres o no passa tant això? I, escolta, i no passa res perquè crec 
que a la majoria d’administracions costa molt de deixar de fer coses per fer-ne unes 
altres, però, bé, és una pregunta que si em poguessin respondre estaria bé, perquè, al 
final, està aquí una mica, d’una manera molt col·loquial però aquí està el moll de l’os. 

És a dir, si analitzant l’impacte veiem que hi ha polítiques que no tenen sentit i 
les deixem de fer per fer-ne unes altres, sinó anem posant capes de ceba i, al final, 
el pressupost no arriba i la pobra senyora Tarrach, doncs, pateix molt; quan es fa el 
pressupost tothom en demana més però és incapaç de deixar de feri segur que, si 
fem, alguna cosa podríem deixar de fer. 

Per això em sembla tan important aquesta eina que avui ens plantegeu, aquesta 
estratègia com és l’avaluació a la política pública. Tant de bo que puguem tenir tot el 
suport, que tingueu tot el suport possible perquè realment es pugui estendre al mà-
xim de departaments de la Generalitat, perquè, bé, posem més ciència i més coneixe-
ment a la presa de decisions.

I moltes gràcies, perquè entenc que no ha estat fàcil comprimir en cinquanta mi-
nuts el que heu anat fent durant aquest temps.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada.
En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el diputat David 

Cid.

David Cid Colomer

Sí. Almenys jo intentaré ser breu. No esgotaré crec els deu minuts. En primer 
lloc, agrair-vos la presentació. Crec que és interessant i, a més a més, també crec 
que és bo disposar de les eines que plantegeu i que s’estan posant en marxa. Ho dic 
perquè a vegades es qüestiona quan no hi són i després es qüestiona quan es fan, 
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però, en tot cas, crec que està bé, doncs, tota aquella gent que treballem des de la 
Comissió d’Economia, però també des dels diferents departaments de la Generalitat 
i, òbviament, també fins i tot, des del punt de vista de la societat, que puguem saber 
si aquells diners que es destinen a determinades polítiques concretes serveixen o no 
serveixen i, en definitiva, això ens hauria de servir per millorar també la feina que 
fem tots plegats i totes plegades.

Algunes qüestions que se situaven, en aquest cas des de la Secretaria d’Econo-
mia o la secretària d’Economia –la senyora Natàlia Mas–, que nosaltres crec que 
compartim sobre el paraigües o, en aquest cas, també la situació pressupostària de 
la Generalitat.

Crec que ho hem discutit també a bastament, en diferents debats en el Ple i espe-
cialment també en el debat de política general, sobre la dificultat pressupostària que 
existeix, vinculada, en aquest cas, per exemple, a uns objectius de dèficit que són ab-
solutament –jo diria– restrictius i que hauríem de veure de quina manera som capaços 
de modular i després també amb la regla de despesa, perquè és cert que hi ha hagut 
una tendència en el pressupost d’intentar reduir el dèficit, forçada també per la Llei 
d’estabilitat pressupostària i pels objectius de dèficit, i intentar anar recuperant, enca-
ra que no ho hem assolit del tot, els nivells de despesa en els diferents departaments 
de la Generalitat, que, si prenem com a referència l’any 2010, també tenim present 
que evidentment hi ha la inflació, però hi ha hagut, crec –i tots en som conscients–, 
una baixada molt forta del que és la inversió, en aquest cas per part de la Generalitat.

I, en aquest sentit, el que se situava sobre... el rigor de la regla de despesa vincu-
lada a la inversió, crec que és una de les coses que també, com a mínim, haurien de 
formar part aquests dos elements –objectius de dèficit i regla de despesa, amb mo-
deració de la regla de despesa–, que haurien de ser un dels objectius fonamentals a 
priori del nou Govern, si n’hi ha, si som capaços de que n’hi hagi, però hauria de ser 
un dels objectius que tingués el nou Govern a nivell de l’Estat, si, a més, volem que 
moltes de les polítiques que es reclamen pel conjunt de grups a nivell de la cambra, 
que jo també sempre ho dic moltes vegades que molts grups o molts... reclamen més 
despesa en molts àmbits departamentals de la Generalitat, però, a la vegada, dema-
nen menys impostos o, a la vegada, demanen més restriccions pressupostàries per 
la via de l’estabilitat pressupostària. Les dues coses, doncs, normalment no casen.

Per tant, crec que aquest plantejament el compartim; haurem de veure si som 
capaços, entre uns i altres, de posar en marxa aquest nou Govern a nivell de l’Estat 
i, després, a veure si som capaços de modular aquest objectiu de dèficit i aquesta re-
gla de despesa, que jo crec que és fonamental.

Hi ha un segon element que jo crec que també compartim i també el situava a 
l’inici, que els elements d’avaluació són fonamentals i aquests tres elements que vos-
altres situàveu d’eficàcia, eficiència i transparència són clau per, en definitiva, donar 
no resposta o canviar, fins i tot, alguna de les polítiques que es duen a terme, i l’al-
tre, jo crec que l’element de transparència també és fonamental, que és un element 
fonamental de la lluita contra la corrupció i, fins i tot, en aquest cas també, doncs, 
de la utilització irregular dels diners públics, que són del conjunt de ciutadans i ciu-
tadanes.

Hi ha un element que a mi m’ha semblat interessant, que també en feia referència 
la companya diputada Alícia Romero, que és sobre els elements de revisió pressu-
postària; és a dir, també nosaltres situàvem que s’arrossega molt de cada pressupost, 
de cada pressupost determinada despesa que no som o no tenim tota la informació 
per saber si té sentit o segueix tenint sentit.

No sé si ho teniu quantificat o, com a mínim, si ho podeu detallar amb més preci-
sió de quants diners, és a dir, o quants recursos... O sigui, d’entrada, quan comences 
un pressupost o un nou pressupost, quants n’arrossegues, de quant estem parlant en 
percentatge o, fins i tot, de quant estem parlant en volum, en aquest cas, amb valor 
absolut, en realitat del..., perquè, al final, després, el marge pressupostari de la ne-
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gociació pressupostària és molt més petit, perquè estem arrossegant una bossa molt 
gran i, potser, moltes vegades, a l’hora de fer un nou pressupost, no entrem en aquest 
debat sobre allò que s’està ja fent, perquè és molt complicat, moltes vegades, deixar 
de fer coses que s’estan fent, però a vegades també és interessant poder conèixer 
primer quin és el volum, quin és el percentatge i, després, també de quina manera 
podem incidir realment, de com comencem de zero un nou pressupost o no. Per tant, 
bé, crec que és interessant el que es plantejava.

Per tant, jo ho deixo aquí. En tot cas, bé, també en feia referència la diputada Ro-
mero, jo crec que estaria bé que els projectes d’avaluació que estan en una fase, pot-
ser, d’avaluació de projectes pilot, de quina manera es pot intentar transversalitzar 
en el conjunt de l’Administració. És a dir, que no sigui, com es feia referència ara, 
que hi ha una voluntat en funció del departament o en funció del programa concret, 
sinó que realment de quin és l’objectiu que us fixeu o quin és el termini real perquè 
puguem tindre aquesta avaluació més transversal i que, en definitiva, sigui una po-
lítica assumida pel conjunt de la Generalitat. 

En quin moment ens trobem sobre això? Si encara ens queda un temps per arri-
bar a aquesta avaluació més completa o ja, segurament, també, evidentment, sé que 
és una cosa que no és gens senzilla perquè és un nivell de complexitat en la pròpia 
dinàmica del dia a dia de la Generalitat prou gran. Per tant, crec que és interessant 
el que heu plantejat, com deia al principi, i, en tot cas, ho seguirem amb interès.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. No hi ha representació del Partit Popular ni de la Candi-
da tura d’Unitat Popular. Passem al Grup Republicà. Entenc que té la paraula el dipu-
tat Josep Maria Jové.

Josep M. Jové i Lladó

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, secretària, director general, director. 
En primer lloc, agrair-los la seva exposició i la informació que ens han donat, perquè 
ha estat clara, entenedora i, sobretot, pedagògica, i això últim no és menor, perquè fer 
pedagogia sobre la importància de l’avaluació de polítiques públiques, potser ho hau-
ríem de fer més sovint del que ho fem i especialment entre polítics, en aquest Parla-
ment i a la resta d’administracions.

Potser així la nostra activitat d’impuls de l’acció política seria més acurada, ho 
ha fet notar la diputada Romero. Segurament ens aniria molt bé.

L’avaluació de polítiques públiques ha de ser –bé, de fet, és– una de les eines que 
tenim per transformar la nostra societat, una eina que s’ha de reivindicar especialment 
des dels que treballem per canviar aquesta societat, per millorar-la i per fer-la més jus-
ta, perquè a vegades al terme «la voluntat de fer aquesta avaluació» se li ha associat 
una càrrega ideològica injusta.

Segurament en alguns moments i per justificar algunes actuacions carregades 
d’intencionalitat política –llegeixi’s retallades o privatitzacions de serveis públics–, 
s’ha volgut justificar, sota una pretesa neutralitat tècnica i, d’aquí, algunes crítiques 
o posicions frontals als mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques. 

Però hem de reconèixer que, sovint, hi ha polítiques o actuacions públiques que 
tenim fixades com a tòtems, com a axiomes, que a l’hora de la veritat no acaben 
de tenir l’impacte desitjat i a vegades, fins i tot, són contraproduents. Això ho hau-
ríem de tenir en compte.

Les polítiques públiques no són neutrals ideològicament. Des del moment que 
una mateixa realitat, un mateix problema social es pot encarar des de diverses apro-
ximacions, l’actuació que es durà a terme té uns objectius concrets a assolir i aquests 
tampoc no són neutres.

Per això, al nostre entendre, l’avaluació de polítiques públiques ha de tenir dife-
rents elements, ha d’incloure diferents criteris, no només l’econòmic o el d’eficiència; 
segurament aquests no han de ser ni els més rellevants quan fem polítiques públiques. 
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Però si destinem recursos públics, vostè ho ha dit –vostès ho han dit, els tres–, a una 
política concreta, cal avaluar-la fins a quin punt tots els objectius que aquesta tenia 
s’han acomplert, i això per a nosaltres és fonamental. Perquè també cal recordar que, 
tot sovint, les dades quantitatives i qualitatives que resulten de l’avaluació d’a questes 
polítiques públiques contribueixen a desarticular la propaganda que es fa des del con-
servadorisme a algunes polítiques progressistes o transformadores.

Així doncs, lluny del mite que la dreta és el millor gestor, l’evidència demos-
tra que tot sovint s’embarranquen en polítiques que fracassen: rebaixes fiscals a les 
rendes més altes, reducció d’impostos de successions i donacions, enduriment de la 
condicionalitat de determinades ajudes públiques, polítiques que ni ajuden a estimu-
lar l’economia ni aconsegueixen millorar la igualtat d’oportunitats ni incentiven la 
inserció laboral i que perpetuen i fan més grans les desigualtat.

I, en canvi, el resultat d’aquestes avaluacions apunta que algunes polítiques d’es-
querres que alguns volen demonitzar poden ser viables, molt més viables del que 
semblen. Per exemple, s’han fet múltiples estudis i programes pilot sobre la renda 
bàsica universal que assenyalen que aquesta no desincentiva la recerca de feina, però 
que sí que contribueix a una millora substancial del benestar dels seus receptors.

La recerca que han fet economistes sobre l’avaluació de polítiques públiques tam-
bé ens ha permès saber, entre d’altres, que la mobilitat de les grans fortunes davant 
de l’increment de l’impost de successions i donacions és molt més reduïda del que es 
vol dir; que la condicionalitat en les ajudes socials no només serveix per incentivar 
la segmentació i no pas la inserció laboral, i que una bona xarxa d’escoles bressol de 
zero a tres anys és imprescindible per a garantir la igualtat d’oportunitats.

Hem de fer bandera del rigor en les polítiques públiques que proposem, per-
què això reforça les accions transformadores que emprenem i ens ajuda a millorar 
aquelles que no tenen el resultat desitjat. Tot tenint present, però, que, de la mateixa 
manera que, com hem dit abans, no hi han polítiques neutrals, tampoc hi han ava-
luacions unívoques i neutrals, i això també ens agradaria que ens ho expliquessin.

Moltes polítiques tenen un efecte distribucional en guanyadors i perdedors, i això 
sempre ho hem de tenir present.

Per aquests motius, des del nostre grup parlamentari, valorem de forma molt 
positiva que el Departament de Vicepresidència i Economia faci de l’avaluació una 
de les divises de la seva gestió, continuant la tasca que ja es va iniciar en l’anterior 
legislatura.

En tot cas, ens volem sumar a la Secretaria d’Economia per destacar la impor-
tància del marc normatiu que la Generalitat ha anat consolidant pel que fa a l’ava-
luació d’aquestes polítiques públiques, tant pel que fa a l’avaluació ex ante com l’ex 
post, vostès ho han explicat, és a dir, prèvia a la implementació de la política o pos-
terior per avaluar el seu impacte.

El Govern regularment realitza accions de formació, difusió, desenvolupament 
de metodologies i d’eines de suport per avaluar aquestes polítiques, algunes d’elles 
vostè les han exposades, de manera que cap despesa es realitzi sense una justificació 
entorn dels costos i els beneficis per a la societat, per al conjunt de la societat. Molt 
interessant el fet que ens ha explicat la secretària sobre el tema de la despesa pluri-
ennal durant els pressupostos i tenir-la present, perquè això, els que hem gestionat 
algun cop pressupostos, ens hem trobat que quan arriba el tercer pluriennal ja no 
teníem els diners que necessitàvem.

El Pla de Govern per a l’actual legislatura ja preveu el desenvolupament d’aquesta 
avaluació de polítiques públiques com una eina essencial per a la presa de decisions. 
La Llei de finances públiques garanteix en tots els projectes d’inversió, interven-
cions públiques amb un impacte rellevant per a les finances de la Generalitat han 
d’anar acompanyades d’informes d’impacte social. 

S’ha parlat, ho ha parlat el diputat Espinosa, d’aquest límit dels 10 milions per als 
informes preceptius i dels 25 milions per a les anàlisis cost-benefici. I ell ha fet una 
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pregunta, i crec que seria interessant saber-ho –ha fet una crítica, però jo crec que 
també hi ha una pregunta i, per tant, s’hi podria donar resposta–, per quina raó no 
abaixem aquest llindar, perquè segurament seria interessant que tots coneguéssim 
les raons per les quals aquest llindar no s’ha abaixat o no es pot abaixar o es pretén 
abaixar d’aquí a un temps, perquè creiem que és una mesura interessant.

Cal destacar també de les eines pròpies de la Generalitat pel que fa a l’avaluació 
ex post, la Llei de pressupostos del 2017, la darrera que es va aprovar, efectivament, 
en aquest departament i que no era altra cosa que una llei, i no altres coses, en la 
seva disposició addicional segona establia un procediment de revisió de la despesa, 
que és una eina essencial –vostès ho han explicat molt bé– per millorar la qualitat 
de les finances públiques. 

És en aquest compromís, per revisar la despesa, el que ha permès, per exemple, 
als governs de la Generalitat mantenir un cert rigor o un rigor amb les finances a 
l’hora que es començaven a revertir retallades i s’introduïen nous drets com la renda 
garantida de ciutadania. I això és el que ens permetrà –esperem– alliberar els recur-
sos necessaris per rebaixar les taxes universitàries un 30 per cent, un cop s’aprovin 
els nous pressupostos.

Però volem fer especial esment, una vegada més, que no només cal tenir present 
a l’avaluació de les polítiques públiques l’impacte econòmic, sinó també el social. No 
podem avaluar polítiques, per exemple, per reduir l’atur, sense saber si contribueixen 
a precaritzar l’economia i fer créixer la desigualtat.

El compromís de la Generalitat d’acompanyar els seus pressupostos d’indicadors 
de progrés i benestar social és un pas endavant important en aquesta direcció. Ens 
agradaria –si pogués, en el seu torn de rèplica– que ampliés una mica aquesta idea i 
saber-ne la seva opinió. Fins a quin punt l’impacte social de les polítiques públiques 
i la seva valoració poden ser més prominents respecte a criteris més economicistes, 
diguem-ho així.

I també cal destacar l’existència de l’Institut d’Avaluacions de Polítiques Públi-
ques –l’Ivàlua–, que té com a missió principal, com s’ha dit, promoure l’avalua ció de 
polítiques públiques entre les administracions catalanes, les entitats sense ànim 
de lucre que persegueixin finalitats d’interès públic i la ciutadania en general.

Ivàlua és una entitat humil, però que fa una tasca essencial. Segurament sí, ne-
cessita més recursos, l’hem de fer més gran, no seguint el model de l’Airef, que té un 
altre objectiu, que vetlla per una suposada estabilitat pressupostària, però sí donar-li 
més musculatura i més recursos.

La seva feina ens ha permès analitzar, per exemple, l’eficiència de l’impost de 
begudes ensucrades i l’impacte que pot tenir sobre la salut i els costos sanitaris. El 
director no ho ha pogut acabar d’explicar, jo, en dos línies, intentaré fer-ne aquest 
resum. L’informe d’Ivàlua sobre les begudes ensucrades vavfer una simulació –si 
m’equivoco ja em corregirà després, director– a vint anys amb dos escenaris, que 
estimaven un impacte entre el 2,2 per cent i el 15,4 per cent la reducció del consum 
de begudes ensucrades. La metodologia de simulació replicava estudis similars que 
ja s’havien fet en altres països com Austràlia, i l’impacte del consum provenia de 
dos estudis que han analitzat l’impacte a partir de dades reals, fent servir metodolo-
gies replicables i que constitueixen l’abecé de l’avaluació quantitativa de polítiques 
públiques.

Potser, per a alguns grups d’aquest Parlament, aquest estudi no va ser determi-
nant per a fixar el seu posicionament, però per a nosaltres és un exemple de bones 
pràctiques i del tot necessari per valorar-ne la seva necessitat.

Per acabar, volem posar en valor el compromís de la Generalitat en l’avaluació 
de polítiques públiques i volem posar-lo en valor perquè contrasta amb el del Go-
vern de l’Estat, que va derogar, al 2015, l’article de la Llei de l’economia sostenible 
que establia ja un nebulós compromís amb l’avaluació de polítiques públiques. El 
van derogar. 
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Un exemple ben clar de la manca de compromís de l’Estat amb l’avaluació de 
polítiques públiques és el trist destí de l’Agencia de Evaluación de Políticas Públicas, 
que va ser creada a l’any 2007, que va restar en l’oblit durant deu anys i que va ser 
dissolta, finalment, el 2017.

En contrast, la Generalitat aposta per la potenciació de l’Ivàlua, no només per 
avaluar polítiques de la Generalitat, sinó per estendre la cultura d’avaluació arreu de 
les administracions públiques, consolidant un model de fer polítiques informades i 
basades en l’evidència.

I aquí, la darrera pregunta que els voldríem fer. Com valorarà –la secretaria, la 
directora o el director– la participació d’altres administracions en aquesta promoció 
de l’avaluació de polítiques públiques? I, en general, quin és l’estat, segons el seu 
parer, de la cultura d’avaluació en el conjunt d’administracions catalanes?

Res més. Agrair la seva intervenció i moltíssimes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I, per acabar amb aquesta ronda d’intervencions dels dipu-
tats, en nom de Junts per Catalunya, el diputat Jordi Munell.

Jordi Munell i Garcia

Sí. Gràcies, presidenta. Bé, celebrar la intervenció de la secretària general, de la 
directora general i del director d’Ivàlua. L’explicació, jo crec que ha set, doncs, molt 
completa i ha posat en evidència la bona feina que es fa, des d’aquest punt de vista 
i la voluntat del Govern de voler avaluar les polítiques que s’implementen i les que 
estan en actiu, per tant, també l’institut Ivàlua com una eina al servei de l’Adminis-
tració pública.

Crec que és important, tal com ja s’ha esmentat, i ho veiem així, que és molt im-
portant en les diferents administracions i en les diferents polítiques i programes fi-
xar-nos en els objectius acomplerts, no tant en els objectius a aconseguir i, per tant, 
es fa més que mai necessària i imprescindible, doncs, aquesta política i la voluntat 
de voler avaluar.

I també, com ha dit el meu predecessor, el company del Grup Republicà, no es-
trictament només des del punt de vist economicista –per tant, la rendibilitat econò-
mica de les polítiques o programes–, sinó des del punt de vista del seu retorn social, 
l’impacte que té en la ciutadania, fins i tot en el reequilibri territorial, etcètera. I, per 
tant, en aquest sentit, felicitem la tasca que s’està fent.

I com a preguntes, i per no estendre’m més, perquè ja s’han dit moltíssimes co-
ses, una pregunta seria dir: com té previst, en aquest cas, el Departament de Vice-
presidència sistematitzar més enllà del que ja s’està fent en el conjunt de polítiques 
públiques del país, específicament pel que fa a les polítiques de la Generalitat però 
també en aquelles que tenen a veure amb concessions de serveis públics a empreses 
o aquells convenis que s’hagin pogut fer amb entitats de diferents sectors, amb ens, 
universitats, entitats del tercer sector o, fins i tot, en aquells casos en què hi ha com-
petències delegades, amb consells comarcals, consorcis, etcètera?

Per tant, quina és la previsió per poder estendre d’una forma sistemàtica el siste-
ma d’avaluació en el conjunt d’accions polítiques del país? I si, per fer això, doncs, 
es compta amb els recursos necessaris o s’ha d’anar també dotant el mateix sistema 
d’avaluació de més recursos i el mateix Ivàlua per poder estendre això en el conjunt 
del país.

I després, també una altra pregunta o reflexió, en les polítiques d’avaluació, quin 
pes i de quina forma es compta amb l’opinió, amb la valoració dels mateixos usuaris, 
dels ciutadans, dels que reben directament els beneficis d’aquells programes o ser-
veis, del conjunt també de ciutadans, I, en aquest sentit, si es fa via enquestes, si es 
fa via consultes, si s’aprofiten els qüestionaris de satisfacció o de qualitat, si hi ha al-
guna previsió també en temes ja d’aplicar tecnologies noves. Avui hem estat, al matí, 
visitant l’Smart Expo City Congress i hi havia alguns aplicatius també de consulta a 
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la ciutadania i, per tant, si –això també– des d’Ivàlua o des de la direcció general es 
preveu sistematitzar aquest tipus de demanda d’opinió en els usuaris de serveis o 
de prestacions públiques dels diferents programes. I, amb això, acabo.

I repeteixo les gràcies per l’explicació donada.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, secretària, teniu uns deu minuts per veure si sou 
capaç de fer un esprint en algunes respostes.

Gràcies.

La secretària d’Economia

D’acord. Doncs intento fer aquest esprint. Intento respondre totes les preguntes 
i, en tot cas, també si l’Anna, si el Marc veuen que em deixo algun punt important, 
també que m’ho facin saber i així els dono la paraula per tal d’intentar aclarir tots 
els dubtes entorn a aquesta qüestió.

Començava el senyor Espinosa comentant aquesta desconfiança envers els com-
promís de Govern en l’àmbit d’avaluació. Justament, doncs, volíem mostrar aquest 
compromís, en primer lloc, venint aquí, a explicar, i ara ho tornaré a reiterar, les ac-
tuacions que s’han fet molt recentment, en les darreres setmanes, per activar una sè-
rie d’elements que també –reitero– formen part d’un ecosistema de bones pràctiques 
pressupostàries, perquè un d’aquests pilars de forma aïllada creiem que no dona una 
bona resposta a tot aquest ecosistema que volem impulsar.

Per tant, veníem aquí per explicar-ho, però també per, una mica entre línies, dema-
nar ajuda i demanar suport del Parlament, perquè també, analitzant quina dinàmica, 
quina cultura d’avaluació existeix en els països del nostre entorn, veiem que un factor 
d’èxit és la implicació de totes les administracions públiques i també, doncs, des de 
la cambra legislativa. 

Per tant, això és molt important, aquest paper –això també vincula altres pre-
guntes– l’ha fet Ivàlua, treballant de forma transversal amb diferents ens públics i 
diferents nivells d’administració, però que és molt important. Però aquests deures 
compartits comencen, per part nostra, per fer-los dins de casa i amb els departaments.

I, com deia, aquest ecosistema –ho torno a reiterar– va des d’uns escenaris pluri-
ennals, i aquí també el diputat Jové ens ha ressaltat aquesta importància, quina trajec-
tòria d’ingressos, de despesa, d’espai fiscal afrontem els propers anys. Això és cabdal. 

Com sacsegem aquesta base? Això seria la revisió de despesa, més enfocada a 
l’eficiència. I l’avaluació també aquí molts ho heu preguntat, no va tan focalitza-
da a l’eficiència, a una visió economicista –diguéssim– de la política pública, sinó a 
confirmar que estem aconseguint amb aquella política els resultats que ens posàvem 
a l’inici. I, normalment, doncs, són resultats concrets. Per tant, l’objectiu al final és 
maximitzar l’impacte social amb les polítiques que escollim, amb un impacte social 
diferenciat, òbviament, segons l’àmbit del que estem tractant.

I un punt molt pertinent, és a dir, com deia, hi han tres elements que hem activat 
recentment, aquests tres conceptes amb noms estranys: Coava, Proava, Ciava. Coava 
és una comunitat d’avaluació en l’àmbit tècnic d’experts, de tècnics de tots els depar-
taments que ens trobem i parlem de millors pràctiques i fem, doncs, una tasca d’acom-
panyament, de formació, etcètera. 

Ciava és una comissió interdepartamental, a nivell de secretari general, secre-
taris sectorials, per tal d’elevar també la importància de l’avaluació i que impliqui 
tots els nivells d’Administració. I aquest altre nom, Proava, és aquest fons cofinançat 
pel Departament de Vicepresidència pel qual es demana als departaments: «Doncs 
feu-nos arribar idees, propostes, farem una selecció d’aquests projectes i els que 
surtin escollits els cofinançarem.» Això ho vam iniciar fa poques setmanes i, de 
fet, ens hem sorprès de la bona rebuda que hi ha hagut, perquè ja hem rebut apro-
ximadament unes trenta idees de projectes i estem, doncs, treballant en la selecció 
d’aquests.
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Per tant, com deia, deures compartits i també, doncs, estarem molt contents, si 
des del Grup Parlamentari de Ciutadans volen incorporar aquesta pràctica, amb tota 
l’ajuda que puguem també oferir, en qualsevol proposta legislativa.

Hi ha un instrument d’avaluació que és ex ante, que és aquest informe econòmic 
i social i, certament, hi ha una petició, que recolzem, de reduir aquest llindar del 
qual, com comentava l’Anna, de forma voluntària no s’aplicaria cap llindar, però sí 
que hi hauria aquell llindar mínim que coincidim en què actualment està en un ni-
vell massa elevat i és un debat que hem iniciat amb els departaments fa uns mesos 
i, properament, ja estem ultimant, doncs, la revisió d’aquests llindars. I, certament, 
anem tard en això. Per tant, li dono tota la raó, però aquesta serà una altra de les ac-
tuacions que vindran ben properament.

Parlava d’Ivàlua, del rol important que creu que ha de jugar, certament hi coin-
cidim, però també el vull posar en valor, perquè, entrant en tot aquest món de l’ava-
luació et trobes persones, directors de petits centres que diuen: «Mira, jo agafo l’avió 
gairebé a diari per anar a fer avaluació de polítiques públiques en el país ics, i grega 
i zeta o en la Comissió Europea, perquè, en aquest país –diguéssim, a Catalunya– no 
hi ha prou cultura d’avaluació.» És a dir, Catalunya té un ecosistema molt ric d’actors 
involucrats en l’avaluació i creiem que això s’ha de posar en valor i això hem d’aju-
dar també a dinamitzar-ho, malgrat que, òbviament, doncs, creiem que Ivàlua ha de 
jugar un rol molt important.

La diputada Alícia Romero comentava, certament, que és una eina estratègica 
i, vinculant-ho també amb els reptes de futur que afrontem, comentava l’exemple 
molt pertinent de les polítiques d’envelliment actiu, i totalment d’acord. Aquest és 
un exemple molt il·lustratiu d’un repte que està clar que afrontem, que és cabdal i 
que hem de començar a preparar la dotació per activar aquestes polítiques. Una do-
tació que, com diem, o ve d’un sacseig de la base o ve d’una optimització al màxim 
d’aquest marge que tinguem i ve també d’escollir aquelles polítiques públiques que 
tinguin major impacte i, realment, si alguna s’ha activat i fa uns anys que no està 
tenint l’impacte desitjat o l’impacte desitjat no és suficient i té un cost d’oportunitat 
massa elevat, doncs revisar-la i cancel·lar-la.

Comentava la dificultat, en aquest mateix sentit, d’un pressupost de base zero. Aquí, 
novament, per no confondre els conceptes: sacsejar aquest pressupost són aquests exer-
cicis de revisió de despesa que no fa massa que hem iniciat amb un pla pilot en el De-
partament de Justícia, però, ara, doncs, que s’està treballant per –bé, ja estan en curs 
–quatre revisions de despesa en diferents àmbits, en la política d’esports, de transport 
públics, de... les dues altres?

La directora general de Pressupostos

D’habitatge...

La secretària d’Economia

...d’habitatge, exacte. 

La directora general de Pressupostos

...i de serveis generals.

La secretària d’Economia

I de... Sí. Per tant, tot això, novament, el segon pilar d’aquest ecosistema de bones 
pràctiques pressupostàries.

Preguntàveu: «Fins ara no estava institucionalitzada l’avaluació?» No era obliga-
tori, no ho era. Per tant, d’aquí també posar en valor tota aquesta feina de... és a dir, 
bé, aquí hi han elements d’ex ante –avaluació ex ante– amb aquest informe econòmic 
i social, que aquí sí que és obligatori a partir de determinat llindar, però l’avalua ció 
ex post, doncs era voluntària. Segueix sent voluntària, però sí que hi ha aquest ele-
ment d’aquesta comissió interdepartamental que, com bé deia la diputada, a part de 
poder compartir quines són les bones pràctiques, quins són els resultats que diferents 
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avaluacions han tingut en diferents departaments, també per posar sobre la taula 
cada departament, per part de cada secretari, quin és el vostre pla d’avaluació? És a 
dir, creiem que no pot ser acceptable que hi hagin polítiques públiques que impliquin 
uns recursos molt importants que no vagin acompanyades d’un pla d’avaluació. I, per 
tant, doncs, aquesta comissió interdepartamental tindrà aquest objectiu.

I, si arriben peticions, com les adrecem? Doncs, certament, hi ha aquest altre ins-
trument que comentava, aquest recull, aquest pipeline, diguéssim, d’entrada de peti-
cions d’avaluació, que, principalment, no hi ha un algoritme totalment clar; potser això 
ho podem anar refinant i també veure l’experiència d’altres països. Aquí, doncs, hi ha 
un element de dotació o de cost que té cada política. Per tant, prioritzar aquelles que 
es requereixen o que requereixen un ús de recursos públics més elevats, però també 
d’aquelles que creiem que són prioritàries per a l’actuació de Govern, etcètera. Aquí, si 
em deixo alguna consideració, l’Anna em fa un apunt sobre aquests criteris de selecció.

Per tant, qüestions de sindicatura, això entra més en l’òptica d’intervenció però 
que, certament, crec que l’òptica d’avaluació tampoc pot obviar-ho. I, per tant, jo 
crec que ha de ser un altre element el qual tenir present.

Deixem de fer coses, deixem de fer programes? No prou, és a dir, per dir-ho... 
(L’oradora riu.) És això, hem de sacsejar –recordo–, analitzant també altres exem-
ples, el pressupost de benestar de Nova Zelanda explícitament demanava crec que 
era un 5 per cent d’eficiència; és a dir, del vostre pressupost, què deixeu de fer? 
Aquesta tasca la fem en tot el debat pressupostari, quan iniciem les reunions amb 
els diferents departaments. Els demanem que vinguin amb uns deures fets quant a 
què pensen deixar de fer. El marge que té cada departament difereix molt, també; 
hi han departaments on el capítol 1 és una part molt important de la seva despesa i 
el seu marge és molt acotat; i altres departaments que tenen més projectes en actiu, 
que aquí ja hi pot haver més marge. I, per tant, aquí hi ha dos elements. Novament, 
aquests processos de revisió de despesa ajuden que el departament s’adoni de coses 
que poden deixar fer. 

I, aquí, només fer un apunt, que no vull vincular coses però sí que en els pres-
suposts 2020, per primera vegada, vincularem programes pressupostaris a l’Agenda 
2030. I dic això perquè també quan els departaments venen amb la seva proposta 
d’acció de Govern, en els seus àmbits, i demanen dotació pressupostària, també hem 
de veure què hem de fer per complir amb l’Agenda 2030, que és una guia molt impor-
tant per fer front als reptes de futur que afrontem, i això forçosament t’implica repen-
sar, doncs, tot allò que has de deixar de fer. Per tant, aquest és un altre element, una 
mica, que està relacionat amb tot això i que creiem que ens ajudarà a definir aquesta 
visió de posar aquestes llums llargues cap al país que... (Veus de fons.) Exacte.

Doncs, llavors, per part de comuns, el diputat Cid reiterava la importància de la 
forta baixada en la inversió. Segurament el PIB de fa uns anys, crec que era d’un 
6.000 milions d’euros d’inversió pública, no era òptim, sempre ho comentem. Però 
segurament l’actual tampoc ho és i, per tant, totalment d’acord amb aquest planteja-
ment de modular la regla de la despesa per poder diferenciar entre despesa corrent 
i inversió. Això ho hem d’aconseguir i és d’aquelles coses que et sorprenen que no 
estigui tipificat. Com també un podria qüestionar per què tenim tanta normativa en 
l’àmbit fiscal, per exemple, per què no tenim una normativa d’obligatorietat de re-
visar, fer revisions de despesa o d’avaluació. Això també... Jo crec que el futur que 
afrontem va cap a aquí.

I, per tant, bé, novament, doncs això, efectes d’arrossegament de la despesa que 
certament és difícil però que, com reiterava, hem d’aconseguir.

Quin és l’objectiu? Exactament. L’objectiu, com deia, amb aquestes tres actua-
cions concretament, però amb tota aquesta inèrcia recollim –i això ho vull posar molt 
en valor– la feina feta dels darrers anys que es va iniciar en l’anterior legislatura i, 
per tant, que ara dotem d’alguns elements que estructuren tota aquesta feina. Però un 
objectiu molt important és la transparència i, com ha comentat la directora, a partir 
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de l’1 de gener del 2020 publicarem tots els informes d’avaluació. Això és un element 
molt important per generar aquest coneixement, que estem dient que és important i, 
sense aquesta publicació, no el generarem.

La directora general de Pressupostos

Una puntualització molt ràpida.

La presidenta

Un minut, us queda.

La directora general de Pressupostos

Respecte a plasmar en una llei la necessitat i l’obligatorietat de fer inversions, a 
la llei de mesures, que acompanyarà els pressupostos del 2020, hi ha tot un capítol 
d’avaluacions, que és una modificació, es proposa una modificació de la Llei de fi-
nances per introduir tot el capítol d’avaluació, perquè cada departament hagi de tenir 
el seu pla d’avaluacions i perquè hi hagi, diguéssim, aquest requeriment normatiu 
perquè tothom hagi de fer la seva planificació de les avaluacions.

La secretària d’Economia

Finalment, els dos grups parlamentaris. Esquerra comentava: «Hem de prote-
gir l’avaluació de connotacions ideològiques», totalment d’acord, l’avaluació s’ha de 
vincular a l’ètica, requerida crec que a tots els servidors públics. No podem aprovar 
una llei, anar-nos-en a casa i esperar que la nostra intuïció hagi estat correcta. Per 
tant, el concepte d’«ètica» crec que és fonamental en aquest debat d’avaluació.

I, certament, ho reitero, l’avaluació no ha de respondre a criteris d’eficiència o no-
més economicistes, ha d’assegurar que cada política aconsegueix l’objectiu per al qual 
estava definida i l’objectiu inicial de definició, esperem que sempre busqui el màxim 
impacte social en cada un dels àmbits.

La presidenta

Secretària, anem acabant, perquè és que el director m’ha demanat un minut i... 
Només un minut, eh?

La secretària d’Economia

Per tant, per part de Junts per Cat, bé, en tenia altres, però... Per tant, destacava 
la qüestió dels deures compartits, de treballar amb diferents ens públics, d’implicar 
tot aquest conjunt i, certament, aquí, com dèiem, Ivàlua ja porta temps fent-ho, aquí 
volia passar la paraula al Marc, però un altre dia ho comentem, de com ha intentat 
dinamitzar, doncs, l’avaluació en tots aquests ens públics, però, certament, l’objectiu 
és generar més demanda, més coneixement i més demanda sobre l’avaluació.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, secretària.
Un minut per finalitzar aquest torn. Si us plau.

El director d’Ivàlua

Són les preguntes que fan més referència a Ivàlua, bàsicament. Des del punt de 
vista de la transparència, a Ivàlua hi ha penjades, ara, actualment, unes trenta ava-
luacions, algunes d’elles amb el seu resum. Ara posarem en marxa un repositori 
d’avaluacions, en el qual publicarem un centenar d’avaluacions fetes per Ivàlua i per 
altres administracions.

Pel que fa a la pregunta de la institucionalització, la literatura internacional parla 
de diferents dimensions pel que fa a la institucionalització de l’avaluació, una d’elles 
és l’existència d’agències d’avaluació, però altres serien l’existència d’un pressupost 
per avaluar –com seria el Proava– l’existència d’agendes d’avaluació dels diferents 
països o administracions; també el fet que el Parlament impulsi la realització d’ava-
luacions; promogui la incorporació de l’avaluació en les lleis; promogui la incor-
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poració de lleis que facin possible l’avaluació o tinguin oficines d’avaluació; entre 
altres aspectes, com són l’existència d’una comunitat d’avaluació o de professionals 
d’avaluació, que també és en la línia del que es planteja també el Coava.

La presidenta

Molt bé.

El director d’Ivàlua

I, finalment, des del punt de vista de la participació, hi han avaluacions que per-
meten la participació. Com deia abans, el Pla de mesures anticorrupció s’ha fet amb 
un procés de participació ciutadana, hi hem treballat, a vegades, avaluacions en què 
intentem implicar tots els actors quan veiem que hi han interessos diferents.

La presidenta

Moltes gràcies, director. Penseu que ara els diputats i diputades posaran a ava-
luació la meva gestió del temps i, per tant (rialles), estic incorrent en un risc «tre-
mendo» de ser substituïda en aquesta comissió.

De totes formes, com que toca, jo he de dir que si hi ha alguna grup...., anem 
supertard de temps, però si algun grup vol fer alguna puntualització, evidentment té 
un minut; si creieu que hem dit ja àmpliament tot el que s’havia de dir, que crec que 
és així, us agraeixo de veritat la vostra intervenció. Anem molt malament de temps. 
Em sap greu ser sempre la dolenta de la pel·lícula en aquestes coses, però anem molt 
ajustats amb el temps. 

Jo crec que els diputats tenen canals per si volen fer-vos arribar alguna petició al 
departament, jo crec que ho poden fer, i continuar.

Si us sembla, suspenem cinc minuts, mentre els acomiado, i continuem amb les 
propostes de resolució.

Moltes gràcies.

La sessió se suspèn a les cinc de la tarda i cinc minuts i es reprèn a les cinc de la tarda i 

catorze minuts.

La presidenta

Diputats, reprenem la sessió. Comencem amb les PR.
M’informa el diputat, el portaveu de Ciutadans –el diputat Cano–, que per part de 

Ciutadans posposen el punt número 6 i el punt número 7. Per tant, la proposta de reso-
lució sobre inversió, impacte social i emprenedoria, posposat, i el punt 7, la proposta 
de resolució sobre polítiques de contenció del preu de l’habitatge. Per tant, els pospo-
sem i continuem amb l’ordre del dia. (Remor de veus.) Diputats...

Proposta de resolució sobre el tancament de dos restaurants de la platja 
Llarga de Tarragona situats en un espai de l’antiga Ciutat Residencial de 
Tarragona

250-00506/12

Passem, doncs, al punt número 2, que és la proposta de resolució sobre el tan-
cament de dos restaurants de la platja Llarga de Tarragona, situats en un espai de 
l’antiga Ciutat Residencial de Tarragona. El presenta el Grup de Ciutadans, entenc 
que és el diputat Domínguez, de Tarragona.

Gràcies, diputat.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Molt bé. Gràcies. Bueno, a pesar de que en el título salen principalmente los res-
taurantes que tocan a la playa, la verdad es que desde hace un año que se redactó 
esta propuesta hasta ahora, ha cambiado la situación y, por eso, hemos transaccio-
nado la enmienda para adaptarla un poco a la realidad actual. Por eso, lo más im-

Fascicle segon
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portante de esta propuesta no es tanto este primer punto, que queda como mirar que 
se agilicen los trámites para que cuando empiece la campaña, en Semana Santa, ya 
puedan estar listos los dos restaurantes.

Pero yo quería aprovechar esta propuesta para explicar aquí la situación de la Ciu-
tat de Repòs i Vacances, Ciudad Residencial o la Residencial –como se conoce en 
Tarragona. Se trata de un complejo creado en el 57 y remodelado en los años ochenta 
y que cerró en el 2011. Aproximadamente se trata de doscientos apartamentos con 
dos plantas, rodeados de zona boscosa y unos servicios comunes con pistas deporti-
vas, restaurantes, biblioteca y hasta capilla. Un total de, más o menos, catorce hec-
táreas y a un paso de la playa.

Desde el 2011 han ido apareciendo noticias sobre este recinto, a partir del 2011, 
que ya se anunció el cierre, justificaban el cierre unas pérdidas de unos 900.000 euros 
al año. En abril del 2014 se anuncia la intención de la Generalitat de transformar el 
complejo en un complejo turístico de primer nivel. En el 2016, la Generalitat ofrece 
el complejo en alquiler a cincuenta años por 480.000 euros al año, y, el 2018, la Ge-
neralitat descarta la concesión a una empresa privada y pide al Ayuntamiento de Ta-
rragona que amplíe el plan de usos públicos a sanitario y deportivo, además del ocio, 
que es el que salía, con un objetivo un poco difuso como, por ejemplo, establecer una 
residencia de la tercera edad, entre otros posibles usos.

Por otra parte, actualmente, a pesar de que hay un vigilante veinticuatro horas, los 
vecinos advierten de que se oyen intervenciones dentro, con saqueos. Ya no quedan 
ni mesas, ni camas, ni cables, ni nada, y reclaman, pues, al menos recuperar parte 
de las instalaciones, las instalaciones deportivas, habilitar algún espacio como centro 
cívico o abrir el aparcamiento exterior para defender un poquito el uso como aparca-
miento que afecta a las dunas de la playa, que están en recuperación.

Por toda esta situación, en esta propuesta, lo que pedimos es: en el primer punto 
es solucionar antes de que se inicie la campaña turística el tema de los bares-restau-
rantes que están a tocar de playa.

Por otra parte, tener un proyecto para todo el espacio, no solamente para estos 
restaurantes, que es lo que se ha dinamizado un poquito más, sino tener un proyec-
to para todo el conjunto de las catorce hectáreas y los doscientos apartamentos o lo 
que haga falta hacer allí.

Valorar –es el tercer punto– si sería mejor traspasar este recinto al Ayuntamiento 
de Tarragona, porque tampoco está claro que la gestión desde la Generalitat sea más 
eficiente que desde el Ayuntamiento o al revés. No se ha hecho un estudio valorativo, 
o al menos lo desconocemos. El caso es que llevamos ya para nueve años y el esta-
do de abandono lo está sufriendo la ciudad, lo están sufriendo los vecinos y, sobre 
todo, estamos perdiendo un coste de oportunidad con estas instalaciones.

Y el cuarto punto hace referencia a que, siendo un espacio que la ciudadanía se 
lo había hecho muy suyo, es interesante hacer un proyecto participativo para que los 
ciudadanos de la ciudad puedan aportar ideas o, sobre todo, sentir que lo que se va 
a hacer ahí es suyo.

Por último, Tarragona se merece que este espacio se ponga en funcionamiento 
porque, realmente, desde la ciudad nos sentimos abandonados por el Gobierno de la 
Generalitat y un ejemplo es la Residencial, que está abandonada y realmente es un 
espacio desaprovechado y es una oportunidad para Tarragona.

Gracias.

La presidenta

Pel tema de les esmenes o, en aquest cas, serà la transacció a què s’ha arribat amb 
el Grup de Catalunya en Comú Podem: el diputat David Cid.

David Cid Colomer

Sí. Simplement, per dir que a nosaltres el que també ens preocupava és que la 
resolució, com es feia referència pel grup proposant, doncs fa pràcticament més d’un 
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any que la tenim per debatre, finalment arriba avui. Però el que a nosaltres ens pre-
ocupava és que es posessin en marxa aquests dos espais de la platja Llarga de Tar-
ragona i, especialment, en un context que era de pretemporada turística. Ara ja ha 
passat, però, en tot cas, el que ens agradaria és –sabem de les dificultats que hi pugui 
haver– que això es pugui produir abans de la nova temporada turística, especialment 
a partir de Setmana Santa.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup Socialista, la diputada Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. És veritat que això ha perdut sentit, aquesta proposta de re-
solució. El Govern, al març, ja va fer una primera licitació d’aquests dos espais.

En tot cas, atenent aquesta transacció que ens presenten, nosaltres hi votarem fa-
vorablement.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. En nom del Partit Popular...

Santi Rodríguez i Serra

Sí. Gràcies. Si no vaig descomptat –perquè les propostes de resolució amb relació 
als restaurants de la platja Llarga, aquesta i les anteriors, han passat per successius 
ajornaments– és la tercera que se substancia. En aquesta legislatura, n’hi va haver 
una primera presentada pel nostre subgrup parlamentari, també amb relació espe-
cíficament als dos restaurants i, en aquell moment, un d’ells ja estava licitat, l’altre 
estava en procés i, efectivament, la situació, tal com està a dia d’avui, és que un està 
ja adjudicat i el segon continua en el procés, perquè sembla que hi ha alguna mena 
de problemes entremig per a la seva adjudicació.

Per tant, la transaccional, fins i tot, és, potser, una mica extemporània, perquè 
diu: «Establir projecte, consecució i licitació en un període màxim de dos mesos», 
quan, en realitat, això ja està fet.

No tenim cap inconvenient a donar-li suport, amb la voluntat que, doncs, es pu-
guin reobrir abans de la temporada turística de Setmana Santa, que és al que fa re-
ferència la transacció a què s’arriba.

Però, efectivament, hi ha una segona part que fa referència a la Ciutat Residen-
cial de Tarragona, tot aquest àmbit, els espais públics que hi ha. I, en aquest sentit, 
doncs trobem oportuns els apartats 2, 3 i 4, que fan referència específicament a la 
Ciutat Residencial i, per tant, hi donarem suport per tal d’intentar, doncs, que es pu-
gui dinamitzar aquest espai i recuperar.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. En nom del Grup Parlamentari Republicà, la diputada 
Raquel Sans.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. Evidentment, aquesta proposta de resolució s’ha anat demo-
rant en el temps i, per tant, doncs, perd sentit, especialment pel que fa al punt 1. Ara 
el diputat del Partit Popular comentava que la transacció era una mica extemporània, 
així ho considerem, perquè un dels restaurants es va adjudicar el passat 20 de setem-
bre. De fet, es va signar el contracte el 20 d’octubre i en aquest contracte es fixava que 
l’obertura s’havia de produir en el termini d’un any; evidentment, el que ha guanyat el 
concurs serà el primer interessat a obrir en temporada turística, que és el que toca. Ac-
tualment, ens consta que s’estan fent obres al local i que, per tant, doncs, un dels dos 
restaurants, que és el Tòful de Mar, obrirà portes en la propera temporada turística.

En l’altre restaurant, que és el del Iot, ens trobem en una situació diferent. Per 
part del departament hi havia la voluntat també d’adjudicar de manera –diríem– le-
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gal aquest contracte, perquè, fins ara, doncs, les pròrrogues que s’havien fet no com-
plien la normativa vigent i el que s’havia intentat era fer un concurs públic per donar 
oportunitat i concurrència pública en aquests dos restaurants. De fet, al que ja s’ha 
adjudicat es van presentar fins a set propostes. Per tant, hi havia diversos interessats 
a poder concórrer en aquest concurs. 

Ens trobem en una situació diferent, perquè el propietari no ha marxat del lo-
cal i, per tant, tot plegat es troba en una tramitació judicial i que, per tant, parlar de 
dos mesos o de tres, podem parlar-los aquí, però hi ha una tramitació judicial que 
no depèn del Govern de la Generalitat, sinó que depèn, en aquest cas, dels jutjats i, 
per tant, fins que no es deixi lliure aquest restaurant no es pot procedir al concurs 
públic que pertoca.

Això pel que fa al punt número 1. Pel que fa a la resta de punts, quant a la Ciutat 
Residencial, coincidim en la necessitat de donar-hi una sortida. De fet, aquesta és 
una prioritat per al Govern de la Generalitat, ens consta que també per a l’Ajunta-
ment de Tarragona.

S’han establert diverses reunions, trobades i demés. Podria detallar moltes de 
les trobades que hi ha hagut, des del 25 de setembre de 2013, el 2014, el 2015, 2015, 
2016, 2016 i, actualment, doncs, ens consta que existeixen aquestes converses.

La Ciutat Residencial és una peça molt complexa, que està composta per diferents 
parts, hi ha la peça principal, que el diputat Domínguez parlava d’aquestes dues-cen-
tes casetes, bungalows, que hi ha a la peça principal, però també hi ha altres peces, 
com la zona esportiva o la zona dels restaurants. Per tant, urbanísticament, estàvem 
pendents que l’Ajuntament de Tarragona aprovés el pla especial que permetés, doncs, 
desenvolupar i donar un sortida a aquesta ciutat residencial. Això no s’ha fet, s’estan 
estudiant altres fórmules, com les modificacions puntuals de l’urbanisme.

Per tant, estem en un procés que sabem que hi ha negociació, que s’està parlant i, 
evidentment, una de les voluntats del departament i també de l’Ajuntament de Tar-
ragona és desencallar i donar una sortida a un espai privilegiat que tenim a la ciutat 
i que necessitem recuperar després de que fos tancat al 2011.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Li demanaria si es pot incorporar a la Mesa.

Raquel Sans Guerra

Sí.
(Pausa.)
M’he descuidat de dir que hi votarem en contra.

La vicepresidenta

I dono la paraula a la presidenta, diputada Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Moltes gràcies, presidenta. (L’oradora riu.) Diguem que avui és una comissió di-
ferent... Bé, no em repetiré amb els arguments que s’han donat. En tot cas, diputat 
Domínguez, la veritat és que està molt bé que puguem intervenir i que puguem par-
lar de casa nostra, del nostre territori, són temes importants. 

S’ha parlat que, realment, en el moment en què això estava damunt la taula hi ha-
via un problema molt específic amb els dos restaurants, no em repetiré amb l’argu-
mentari que ha fet el Grup Republicà, perquè és exactament el mateix, però diguem 
que, fins i tot, diputat Santiago Rodríguez, en alguns punts puc arribar a coincidir 
amb vostè, cosa que me n’alegro molt, però, vull dir que, realment, a Tarragona és 
un tema que s’està treballant. Em consta que el tema del desenvolupament del pla 
especial és el que ha de donar una certa resposta amb aquesta diferència d’activitats 
que hi ha dintre d’aquest complex, que és molt important.

I, pel que fa al que diuen d’obrir un diàleg amb l’Ajuntament, mirin, fins ara hi 
havia un Govern municipal presidit per un alcalde socialista i s’havien fet molts 
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contactes amb Patrimoni, perquè és un tema important per a la ciutat i em consta la 
voluntat del Govern actual de seguir amb aquests contactes.

En tot cas, estic d’acord que, per la importància que té tota aquesta entitat de la 
platja Llarga a Tarragona, és interessant que tinguem tots l’interès posat en aquest 
seguiment, però jo deixaria que tiressin endavant les gestions que en aquest moment 
s’estan duent a terme.

Per part del Grup de Junts per Catalunya, també votarem en contra del posicio-
nament, diguem, plantejat, pels motius que hem argumentat.

Moltes gràcies.
(Pausa.)

La presidenta

Moltes gràcies. Diputat, si vol... Té un minut.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí. Aprofitaré el minutet que tinc per exposar que, realment, sí que queda una 
mica extemporani això dels dos restaurants, això és evident, però passa que es man-
té l’esperit d’agilitzar tot el que estigui a la mà del Govern.

I, per la resta de punts, només valorar l’exposició tan positiva que heu fet des dels 
grups que doneu suport al Govern, però, malauradament, exposeu una actitud en po-
sitiu i després voteu negatiu. A veure, les propostes són realment declaracions d’in-
tencions i aquestes propostes van en la línia de desenvolupar aquest espai de la millor 
manera que es pugui, amb unes indicacions que s’han fet aquí, que no estan tancades, 
i que, si realment tan convençuts esteu que el Govern i l’Ajuntament de Tarragona es-
tan treballant per solucionar això, no entenc, de cap manera, que, en la mateixa línia 
que ja esteu fent alguna cosa, es presenta una proposta i hi voteu en contra. No ho 
entenc.

La presidenta

Molt bé, diputat. Doncs, moltes gràcies. Si els sembla, passem a votació. Algun 
grup vol intervenir? (La presidenta riu.) Vinga... Ja? Diputat, per un dia que estem en...

Santi Rodríguez i Serra

Ja que brindeu l’oportunitat i esteu generosos... No. Simplement, sense ànim ni 
molt menys de polemitzar, però simplement a efectes d’inventari, perquè jo en la 
meva intervenció em referia a que és la tercera proposta que es debatrà amb relació 
als restaurants i he parlat de la primera, que era una de presentada pel nostre grup 
i m’he descuidat de citar la segona, que era una proposta del Grup de Catalunya en 
Comú Podem i, simplement, a efectes d’inventari, recordar el que vam aprovar –el 
que crec que es va aprovar– en aquella proposta, que era que es tingués en compte 
la continuïtat dels treballadors del segon restaurant en la nova adjudicació que es 
pogués tenir. Simplement, per recordar i perquè constés en acta aquesta apreciació.

La presidenta

Gràcies, diputat. Diputada, dos segons...

Raquel Sans Guerra

Sí. Molt ràpid. El diputat Domínguez deia que no entenia... Clar, aquí es parla 
d’obrir un diàleg amb l’Ajuntament. No es pot obrir allò que ja està obert, per això 
hi votarem en contra.

La presidenta

Moltes gràcies. Ara, sí. Passem a votació. Entenc que podem votar-ho en bloc, 
no? Algun grup...? D’acord.

Vots a favor de la proposta de resolució?
Deu.
Vots en contra?
Deu
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Molt bé. Doncs em remeto al vot ponderat que hi ha al Ple del Parlament.
Per tant, queda rebutjada aquesta proposta de resolució, per 65 vots a favor i 66 

en contra.
Bé. Em remeto al vot ponderat.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Sí, presidenta? Simplement per argumentar que no estem d’acord amb aquesta 
qualificació del vot ponderat...

La presidenta

Constarà en acta el desacord del Grup de Ciutadans. (Veus de fons.) Sí, és clar, 
però això... 

Constarà en acta, diguem, aquesta observació.
Senyor Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Senyora presidenta. Jo li vull fer constar que sí que estic d’acord amb el criteri que 
vostè ha expressat amb relació al vot ponderat, que és el del vot que hi ha en el Ple del 
Parlament, que és un criteri diferent que el criteri que imposa la Mesa del Parlament, 
que és el resultat de les eleccions. Per tant, si vostè compta, com vostè ha dit, el vot 
present en el Ple del Parlament, el resultat no és el que vostè ha dit.

La presidenta

Sí, en tot cas és aquest. Si vol formular alguna queixa a la Mesa del Parlament, 
doncs l’eleva com a grup. Recollirem en acta les observacions que vostè ens ha fet.

(Veus de fons.)
A mi, el lletrat em diu que sí i, escolti, tiro endavant. Amb aquest criteri del vot 

ponderat queda rebutjada aquesta proposta de resolució.

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

250-00514/12

I passem a la següent, que és el punt número 3, la Proposta de resolució sobre la 
rehabilitació i activació del Vapor Ros, de Terrassa, que és un text presentat per Ca-
talunya en Comú Podem, diputat Cid...

David Cid Colomer

Intento ser breu. El Vapor Ros bàsicament és un recinte industrial de la ciutat de 
Terrassa, que va ser construït durant la segona meitat del segle XIX i principis del XX.

En aquests moments és un edifici en el qual es desenvolupen un seguit d’acti-
vitats, en concret, una dotzena a l’interior del recinte, que són, bàsicament, aquest 
seguit d’activitats, les que han permès que el recinte s’hagi pogut conservar i man-
tenir viu, malgrat, doncs, hi han parts importants d’aquest recinte que no s’utilitzen 
o, fins i tot, estan en una situació –jo diria– preocupant des del punt de vista arqui-
tectònic i de manteniment.

Inicialment, l’Ajuntament de Terrassa va impulsar una modificació puntual del 
POUM, bàsicament amb la idea que, a través de l’ús residencial, doncs, es pogués 
generar la suficient plusvàlua perquè en facilités la conservació del patrimoni arqui-
tectònic i l’obtenció en els espais públics. 

Això generava, o va generar, un seguit de debats al voltant d’aquest projecte, so-
bretot per a aquests nous usos que es volia dotar en aquest registre industrial, i, per 
tant, finalment es va acabar, doncs, presentant una nova proposta a través d’una mo-
ció consensuada entre diferents grups a l’Ajuntament de Terrassa.

Bàsicament, el que nosaltres creiem és que aquí hi ha un element fonamental, 
que és aquesta necessitat de conservació d’aquest espai i, de fet, també el que ens 
preocupa és perquè està en un procés de recepció d’herència per part de la Gene-
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ralitat, que fora bo que s’intentés agilitzar o veure en quin moment es troba, però 
també que es blindés claríssimament que quan passi a ser de manera definitiva pa-
trimoni –en aquest cas– de la Generalitat, a través d’algun acord amb l’Ajuntament 
de Terrassa, que tot i que no pot ser –diguéssim– propietari del recinte, però sí que 
reverteixi en l’ús en la ciutat de Terrassa i no formi part d’un procés de subhasta per 
part de Patrimoni, en aquest cas, de la Generalitat.

Nosaltres, concretament, demanem bàsicament tres coses. La primera és trobar 
la manera de cessió per a la ciutat de Terrassa i que quedi al marge de qualsevol 
transacció per part de la Generalitat quan recepcioni l’herència. La segona és que 
mentre no es produeixi aquesta cessió –ja sigui d’ús– a la ciutat de Terrassa, es vetlli 
per la preservació dels valors arquitectònics i del manteniment del recinte industrial. 
I la tercera és acompanyar el conjunt de la ciutat per tal que el seguit d’usos que es 
produeixen en aquest cas en el recinte actual i que han permès, en definitiva, mante-
nir-ne la seva vida i fins i tot diria, en bona part, també la conservació i que l’edifici 
no acabés, en certa manera, deteriorant-se de manera més greu, doncs que es puguin 
continuar desenvolupant en aquest recinte industrial.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Per a les esmenes que s’han entrat, té la paraula la dipu-
tada..., no: Alícia Romero, pel Grup dels Socialistes.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Sí, nosaltres hem entrat dues esmenes, que no sé si finalment 
s’acceptaran. Són dos nous punts. Un era en la línia d’acceptar, d’una manera ràpida, 
l’herència de Vapor Ros per evitar, doncs, la despesa que es genera, és veritat, quan 
hi ha un edifici buit, i també el risc que pogués haver-hi..., o es malmetés alguna 
part dels seus espais. 

I una altra, que era per estudiar conjuntament amb l’Ajuntament, i tenint en 
compte el valor patrimonial de l’espai, la possibilitat d’encabir en el Vapor Ros un 
edifici de caràcter cultural d’àmbit nacional, que era un element, doncs, d’atracció, 
també des del punt de vista o des de l’àmbit de l’art contemporani. Era un tema que 
s’havia parlat amb l’anterior mandat de l’Ajuntament, i, en definitiva, no sé si ens ho 
acceptaran. En tot cas, si no fos així, en els tres punts 1, 2 i 3, hi estaríem d’acord, 
però nosaltres havíem afegit aquests altres dos.

Moltes gràcies.

La presidenta

En nom del Grup Republicà...

Raquel Sans Guerra

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres havíem fet una proposta de transacció que tam-
poc no sé com ha quedat. En tot cas, compartir amb el diputat Cid la importància 
d’aquest espai del Vapor Ros a Terrassa, ubicat en el centre de la ciutat, un espai 
amb un valor arquitectònic, que connecta una mica amb les arrels industrials de la 
ciutat de Terrassa. Un espai, doncs, fruit del modernisme; per tant, amb la necessitat 
de preservar-lo. Però un espai que en aquest cas ha estat deixat en herència a la Ge-
neralitat amb una condició –una única condició–, i és que no se cedeixi, en aquest 
cas, a l’Ajuntament de Terrassa. No només s’ha fixat aquesta condició sinó que, a 
més a més, s’ha nomenat un marmessor per intentar evitar que això es produeixi, 
amb el risc de perdre’n la propietat. 

Per tant, evidentment, doncs, no podem aprovar, en aquest cas, el punt número 1, 
quan va en contra de l’herència que ha rebut la Generalitat, que, com bé deien, està 
en fase d’estudi, d’acceptació. En aquest cas compartíem la necessitat de prioritzar 
l’expedient i d’accelerar aquesta acceptació per la importància que té aquest edifici; 
un edifici no només important, com deia, pel valor arquitectònic, sinó pels usos que 
s’hi han anat desenvolupant. 
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Ens consta que s’han consolidat al llarg dels anys, doncs, diferents activitats que 
impliquen relacions socials, culturals i artístiques, que són molt pròpies de la ciutat de 
Terrassa, des de l’escola de teatre, un taller artístic, un restaurant vegetarià, un gim-
nàs històric. Per tant, tota una sèrie d’activitats que considerem que són importants.

I quant a la voluntat de treballar conjuntament els usos amb l’Ajuntament de Ter-
rassa, doncs tota la voluntat de treballar conjuntament per prioritzar aquests aspectes 
més socials i culturals. Però hem de tenir en compte que, des d’un punt de vista le-
gal –si ens atenem al Codi civil català– es tracta d’una herència testada; per tant, els 
condicionants són diferents de les herències que no tenen testament. Per tant, això 
també s’ha de tenir en compte, però quant a la voluntat del departament de treballar 
conjuntament amb l’Ajuntament de Terrassa hi és tota.

Em consta que el regidor d’Urbanisme, doncs, el passat mes de setembre va fer 
arribar una carta on es manifestava aquesta voluntat de treballar conjuntament i 
evidentment en aquest sentit hi estem d’acord i no sé com queda la transacció de la 
proposta que fèiem. Per tant...

La presidenta

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

Jordi Munell i Garcia

En tot cas, reiterar el que deia la companya Sans, no dona gaire més de si la cosa. 
Hi ha una herència que s’ha d’acceptar. L’herència posa unes condicions. Per tant, si 
en aquest cas l’acceptador no compleix les condicions podríem tenir el risc que això 
es tornés a perdre. I, per tant, amb aquestes limitacions hi havia aquesta proposta de 
transaccionar en el sentit de prioritzar l’expedient i continuar mantenint, doncs, la 
voluntat de l’Ajuntament de Terrassa per destinar-lo als fins que l’Ajuntament també 
pugui estimar, però amb aquesta limitació dels trenta anys que, per voluntat del tes-
tador, doncs, queda especificada. I, per tant, en aquest sentit hi havia la nostra pro-
posta de manifestar el suport, però amb aquestes limitacions que ens imposa el Codi 
civil de Catalunya pel que fa a l’herència.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. El posicionament del Grup de Ciutadans. La diputada 
Mercè Escofet...

Mercè Escofet Sala

Gràcies, presidenta. Abans de tot, avanço el nostre vot: no recolzarem aquesta 
proposta de resolució. Malgrat això, des de Ciutadans, compartim una sèrie de prin-
cipis respecte al projecte de Vapor Ros de Terrassa: preservació i rehabilitació del 
valor arquitectònic de l’edifici; que la ciutat pugui participar i gaudir d’aquest espai i 
que sigui un generador de valor afegit, és a dir, que esdevingui un referent de creació 
d’activitat econòmica, un referent turístic i un referent arquitectònic. Dit això, no ens 
podem oblidar dels problemes legals amb l’adjudicació de l’herència que existeixen, 
com ja s’ha comentat abans. No estem segurs que el millor sigui que aquest espai 
esdevingui un projecte d’autoorganització col·lectiva. I, per últim, no estem segurs 
que s’hagin escoltat tots els col·lectius implicats.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. En nom del Partit Popular, el diputat Santiago Rodrí-
guez...

Santi Rodríguez i Serra 

Gràcies, presidenta. Jo, també per anunciar el nostre vot en contra a la proposta de 
resolució, a no ser que s’accepti alguna de les esmenes o..., després sentirem el pronun-
ciament, que podria canviar substancialment la voluntat de la proposta de resolució, 
però tal com està, bàsicament, ens trobem que el punt 1 el que ve a dir, de forma resu-
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mida, és desoir les condicions del testament, i sota les quals pot adquirir la titularitat 
la Generalitat de Catalunya. Jo crec que això, precisament, l’acceptació d’aquest punt, 
o la materialització d’aquest punt el que significaria seria perdre la titularitat pública 
d’aquest espai. I per tant, jo crec que va precisament en contra de tot allò que és el que 
pretén la proposta de resolució. 

Per tant, jo crec que si hi ha una condició, és imprescindible que es compleixi 
aquesta condició. Ara bé, hi ha una segona condició, que és que l’equipament pugui 
quedar en benefici d’uns ciutadans, i és evident que en la determinació dels usos que 
s’han de poder realitzar en aquest espai no es pot treballar d’esquenes a l’Ajunta-
ment. Però sí, com a mínim, tenir en compte aquelles condicions que s’han posat 
en el testament.

El nostre posicionament variaria si s’acceptés l’esmena del Grup Parlamentari So-
cialista, que és d’addició, la número 1, i que demana acceptar amb celeritat l’herèn-
cia, o l’esmena dels grups Republicà i de Junts per Catalunya, que també demanen 
de prioritzar l’expedient de l’herència per després gestionar-ne la propietat, i jo crec 
que, d’acord amb les condicions amb què es rep aquesta herència.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Diputat Cid, per al posicionament sobre aquestes esme-
nes...

David Cid Colomer

Bàsicament: acceptarem l’esmena 1, perquè crec que és fonamental que s’accepti 
amb celeritat l’herència per part de la Generalitat. Per tant, acceptarem l’esmena 1. 

L’esmena 2 no la podem acceptar, perquè ja defineix, en certa manera, els usos, 
i es busca també l’edifici de caràcter cultural i d’àmbit nacional. Jo crec que això 
ha de formar part del debat ciutadà i, en aquest cas, fins i tot, de qui en aquests mo-
ments utilitza el Vapor Ros. 

I la tercera, nosaltres creiem que assumint la número 1 del Partit Socialista, l’es-
mena número 1, quedaria recollida. 

En tot cas, més enllà, evidentment, que hi ha el debat de l’ús, nosaltres enteníem 
que el que reclamàvem no era cedir la propietat, sinó cedir, en aquest cas, l’ús. Segu-
rament hauria d’estar millor redactat, però sí que creiem que un element fonamental 
del punt 1, que, en tot cas, més enllà del que s’acabi votant, sí que volem deixar una 
constància, i que consti en acta: que és que és fonamental, sobretot si volem que se-
gueixi sent un equipament d’ús per a la ciutat, que, a diferència del que ha passat en 
altres moments tot i que reconeixem les dificultats econòmiques que té la Generalitat 
evidentment, no se subhasti la propietat per part del Departament d’Economia, sinó 
que en mantingui la propietat i òbviament complint amb el que determina l’herència. 
I en tot cas, evidentment si hi ha un marmessor que vetlla pel seu compliment, doncs 
encara amb més motiu, més enllà que crec que en aquest sentit sí que ha d’haver-hi, 
com es feia referència ara, algun procés que permeti que l’Ajuntament de Terrassa 
també tingui alguna cosa a dir en els usos que s’hi puguin fer per més que es mantin-
gui, òbviament, que és el que volem nosaltres, la propietat per part de la Generalitat.

Acceptaria l’esmena 1 i rebutjaria les esmenes 2 i 3.

La presidenta

Sí. La 1, que és Socialista, entenc?

David Cid Colomer

Sí, és un nou punt, és una esmena d’addició.

La presidenta

És un nou punt d’addició de l’esmena que ha fet el Partit Socialista.

David Cid Colomer

I rebutjaríem l’esmena 2 i l’esmena 1...
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La presidenta

La 2, que és també del Partit Socialista...

David Cid Colomer

...i l’esmena 1 del Grup Republicà...

La presidenta

I la de Junts per Catalunya i el Grup Republicà. Aquestes, rebutjades. Molt bé. 
D’acord? Podem... Sí, senyor Cano...

José María Cano Navarro

Sí; gràcies, presidenta. Davant de l’esmena que s’ha acceptat, demanaríem el vot 
separat de cada un dels punts.

La presidenta

O sigui, tres punts i el nou punt, que seria el quart punt, que és el 9. El llegeixo, 
el nou punt, o sigui, el punt quart de l’esmena que s’ha acceptat del Grup Socialista 
és: «Acceptar amb celeritat l’herència del Vapor Ros per evitar la despesa que genera 
l’edifici buit.» Aquest serà el quart punt, que és el que hem afegit. Sí? Hi estem d’acord, 
senyor Cid? Votem, doncs, els quatre punts per separat.

Vots a favor del primer punt?
Tres.
Vots en contra? 
(Veus de fons.)
Ciutadans, Grup Parlamentari Republicà i Junts per Catalunya.
I abstencions? 
Cap.
Per tant, es rebutja per 17 vots en contra i 3 vots a favor.
Procedim al segon punt.
Vots a favor del segon punt? 
Tres, Catalunya en Comú Podem, els Socialistes.
Vots en contra? 
Tornem a ser 17, no?
Doncs també queda rebutjat el segon punt.
Anem al tercer, que és de l’acompanyament a l’Ajuntament de Terrassa.
Vots a favor? 
Tres, Catalunya en Comú Podem i Grup Socialista.
En contra? 
Disset.
I cap abstenció.
Per tant, també queda rebutjat el tercer.
I ara votem el nou punt que s’ha afegit, el que hem aportat.
Vots a favor? 
Per unanimitat.
Molt bé. Continuem.

Proposta de resolució sobre el millorament de la qualificació del deute 
de la Generalitat

250-00571/12

El quart punt, que és la Proposta de resolució sobre el millorament de la qualifi-
cació del deute de la Generalitat, està presentat pel Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Entenc que el diputat Martí Pachamé...? Moltes gràcies. Té la paraula.

Martí Pachamé Barrera

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta proposta que portem avui aquí, sobre el millora-
ment de la qualificació, no és una proposta exclusivament estètica, encara que també. 
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És una proposta perquè pensem que el fet que es millori aquesta qualificació seria 
una cosa positiva per a Catalunya. 

En principi, no hem vist que s’hagin presentat esmenes, i això ens fa pensar que 
a la resta de grups els ha agradat tant que segurament ens votaran a favor. Encara 
que podria ser, també, que, encara que els hagués agradat tant, continuessin en la 
mateixa tònica que fins ara, i encara que els agradés, ens votessin en contra. Que 
també podria ser.

De fet, el que nosaltres estem demanant en aquesta proposta és que el rating, que 
depèn d’una sèrie de variables, pogués ser millorat. El rating depèn, bàsicament, una 
miqueta de la percepció que tenen els mercats de la situació econòmica d’un deter-
minat país, d’una determinada empresa, d’una determinada regió, d’una determinada 
comunitat autònoma, i està en funció de la seva capacitat de pagament, de retornar 
els deutes que pugui tenir aquesta regió.

Nosaltres, en l’actualitat, i des de fa ja bastant temps, tenim una qualificació de 
Ba3, que ens posa a l’alçada d’Armènia, Bolívia o Bangladesh, la qual cosa, doncs, 
bé, no ens deixa en un lloc gaire positiu. De fet, amb relació a les altres comunitats 
autònomes també tenim una posició que és la pitjor de totes elles. L’última qualifi-
cació ens va deixar en perspectiva estable i de moment no hi ha cap referència que 
això es vagi a millorar.

El fet que millori el rating ens permetria acudir als mercats financers en millors 
condicions i deixar, en certa manera, d’anar a buscar el finançament a l’Estat, que és 
ara el que ens aixopluga, és el paraigua que nosaltres podem trobar.

El que nosaltres demanaríem o allò en què nosaltres basaríem la nostra proposta 
és en tres punts bàsics. Un, que seria, doncs, millorar la confiança dels mercats finan-
cers, cosa essencial perquè ens puguin millorar el rating. I això passaria per aturar, 
per reconduir tota la situació de confrontació que tenim respecte a la resta d’Espa-
nya, sobretot respecte al Govern d’Espanya.

Llavors, en aquesta situació, doncs, nosaltres pensem que si es millora la situa-
ció política podríem aconseguir millorar el nostre rating, cosa que milloraria la si-
tuació de tothom, perquè el fet de que s’estigui treballant en aquest sentit donaria la 
sensació que es vol socialitzar el dolor, cosa que ens portaria, una miqueta, a llocs 
molt, molt complicats d’entendre. I nosaltres pensem que el que ha de fer el Govern 
de la Generalitat és pensar en tots els ciutadans de Catalunya i, per tant, que pogues-
sin finançar-se amb millors condicions això afavoriria tothom, perquè hem de pen-
sar que el rating també està vinculat al tipus que es financen les empreses, els estats 
i les persones. Per tant, tot això aniria bé per a la societat en el conjunt.

També demanem, i és el segon punt de la nostra proposta, que això es faci d’una 
forma conjunta, que es participi en el grup de treball, que es participi en el Consell 
de Política Fiscal i Financera, que, de fet, és el lloc que nosaltres creiem que és on 
s’han de discutir les coses. 

Nosaltres podem entendre que hi hagin, doncs, problemes de finançament. De 
fet, ens acollim a l’informe de Fedea que explicita que aquest sistema de finança-
ment actual és un sistema complicat, és poc transparent i que, a més, la gent no l’en-
tén. I en això estem completament d’acord. L’informe també diu que no té un criteri 
clar de repartiment i d’anivellament, i també hi estarem d’acord. 

Nosaltres no pensem que sigui una situació en contra de la nostra comunitat autò-
noma, perquè estem situats més o menys a la mitjana de les comunitats autònomes de 
la resta d’Espanya. Nosaltres pensem que hi han unes comunitats que surten afavori-
des i d’altres que surten perjudicades, i no precisament per criteris que siguin causals 
o que puguin tenir alguna explicació, sinó que són bastant a l’atzar, amb la qual cosa 
nosaltres demanaríem també que això, que es pogués discutir en aquests llocs recon-
duir aquesta situació.

I després, també per un fet que nosaltres demanem als mercats financers, que és 
el moral hazard, que és el risc moral. Quan nosaltres no tenim una certa obligatorie-
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tat a reconduir el tema del deute i del dèficit, ens trobem que hi ha una certa màniga 
ampla en la utilització d’aquest recurs per a les inversions. 

Aquí abans s’ha parlat de les inversions, s’ha parlat dels sistemes d’avaluació i s’ha 
parlat de coses concretes en aquest sentit. Els ratings no són més que un altre sistema 
d’avaluació, un sistema d’avaluació que es porta de forma externa a les administra-
cions dels estats. Què ens diuen, aquests ratings? Què es diu, amb tot això? Doncs que 
en certa manera s’ha de reduir el dèficit, s’ha de reduir el deute que tenim actualment.

El dèficit, aquí s’ha explicat abans –precisament en la presentació que ens han 
fet– que s’està reduint. Però no s’està reduint perquè hi hagi un compromís per re-
duir el dèficit, s’està reduint perquè incrementa el PIB i per una tercera derivada, 
doncs aquí estem reduint aquesta proporció. Però el nivell de deute continua exac-
tament igual. Per poder reduir el nivell de deute s’ha d’intensificar el que és o bé re-
ducció en despeses que no són necessàries o bé incrementar els impostos, i és aquí 
on entra el moral hazard. 

Si realment hi ha un interès a fer això, si hi ha interès a fer inversió pública, si hi 
ha interès a fer determinades despeses, doncs el que s’ha de fer és assumir el desgast 
polític que pot tenir i apujar els impostos. Vostès diguin clarament que volen apujar 
els impostos i poden reconduir aquesta situació.

Per tant, nosaltres..., el tercer punt aniria en aquest sentit: demanar mesures de ra-
cionalització i millora de l’eficiència de la despesa pública. Per què? Perquè nosaltres 
pensem que els nivells actuals de dèficit, que els nivells actuals de deute són insos-
tenibles per millorar els ratings que ens permetrien finançar-nos a uns tipus d’interès 
millor, i això crec que ens aniria bé a tots.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. No s’han entrat esmenes. Per tant, anirem per ordre al 
posicionament de grups. Començarem per la diputada Romero, del Grup Socialistes 
i Units per Avançar.

Alícia Romero Llano

Sí; gràcies, presidenta. Clar, ara un mira la data de la proposta de resolució i va 
ser el 20 de desembre, que és que fa un any. Llavors, clar, és bastant obvi que des-
prés d’un any hagin canviat el context, les condicions, la situació... I és així. Per això 
després li faré una proposta in voce per fer una modificació; sinó..., és que costa 
aprovar coses que ja no són així. Però bé...

Amb el tema, evidentment, de la situació financera de la Generalitat, jo crec que 
ells..., és evident que s’ha de reduir el deute, que augmenta any rere any, tot i que en 
tant per cent del PIB es redueix, però augmenta; que hem de reduir el dèficit, i que 
hem de reduir també la despesa. Però jo també voldria dir, crec que també és de rebut, 
doncs, que l’any 2018 la Generalitat va complir amb els objectius de dèficit, despesa i 
deute, i és veritat que hi ha hagut una certa millora financera. 

Això no ha sigut suficient perquè les diferents agències de rating hagin qualificat 
el bonus escombraria a la Generalitat. Per tant, és veritat que malgrat els esforços, 
doncs seguim amb una situació delicada i difícil. I, per tant, crec que hem de seguir 
posant atenció –el Departament d’Economia– per seguir treballant en la reducció 
d’aquesta situació financera.

Tot i així, clar, jo voldria dir al diputat Pachamé que, clar, en el punt 2, en aquests 
moments no estem en el FLA, és a dir, estem en el fons de..., bé, clar, sí..., ho dic 
en el sentit que podríem –in voce, potser– canviar això, no sé si ens ho permetés la 
presidenta, o el lletrat, en comptes de posar el FLA, posar el Fons de Facilitat Finan-
cera, que és en el que estem ara, perquè, si no, aprovar una cosa que ja no és real és 
una mica estrany. 

Perquè a mi m’agradaria votar a favor de que, evidentment, el Govern participi 
en els grups de treball i en el Consell de Política Fiscal i Financera. De fet, hi ha un 
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grup de treball sobre nou model de finançament i que no hi ha participat el Govern, 
i tampoc hi va participar, en el grup d’experts, enviant una persona de Catalunya. 
Per tant, m’agradaria votar això, però crec que es podria acceptar, no sé si es podria 
acceptar que en comptes de FLA posés Fons de Facilita t Financera; és que, si no, 
votem coses que ja no són així.

I, per tant, és el que volia fer veure, que a vegades ni tot és tan horrorós, que 
anem millorant una mica, tot i que és veritat que la situació és delicada i, per tant, el 
Govern, doncs, hauria de posar tota la seva tasca, els seus esforços, perquè aquesta 
situació anés millorant any rere any, i també ho facilitaria, evidentment, si tingués-
sim uns pressupostos aprovats, que ja sembla que anem cap al tercer any sense els 
mateixos.

Gràcies.

La presidenta

Catalunya en Comú Podem...

David Cid Colomer

No... Si jo crec que hi ha algunes coses en què nosaltres, per exemple, podem es-
tar d’acord. De fet, hem demanat de manera reiterada al Departament d’Economia 
–i en concret al conseller i vicepresident del Govern– que no es poden deixar cadi-
res buides, i, per tant, que cal ser en el Consell de Política Fiscal i Financera, encara 
que sigui per expressar el desacord de Catalunya. Però, clar, a mi també em sorprèn 
on sempre es focalitza, i en aquest cas focalitza concretament Ciutadans, a l’hora de 
situar els objectius que s’han de reclamar, perquè a mi em sorprèn que el que anem 
a demanar és, primer –si no ho tinc mal entès–, en aquest cas la Generalitat ja no 
es finança a través del FLA, però que sigui l’element de racionalització i millora de 
l’eficiència en la despesa pública i, en tot cas, no tinguem com a objectiu priorita-
ri, que crec que és el que hauríem de tindre a Catalunya, que és la negociació d’un 
nou sistema de finançament –per cert, caducat des de l’any 2014–, o, per l’altra, per 
exemple, replantejar els objectius de dèficit, que també, per altra banda, seria una 
manera més senzilla de complir-los i, per tant, també millorar el rating.

Jo crec que en el final, el que desprèn la moció, en certa manera, és, bé, doncs, 
que, evidentment, tenim models econòmics diferents; jo crec que també tenen molt 
a veure amb quan es parla moltes vegades de socialització del dolor, que té a veure 
amb les polítiques d’austeritat i el que ha guiat, en aquest cas, la política econòmica 
dins de la Unió Europea i el marc també de l’Estat, que ha tingut uns impactes bru-
tals des del punt de vista social. En parlàvem aquest matí, per exemple, en aquest 
casa la Comissió de Territori, amb l’informe que presentava Càritas a Barcelona i 
sobre la situació d’emergència social que tenim en habitatge. 

Per tant, nosaltres no donarem suport a la moció, i bàsicament perquè sempre se 
situa en el mateix element i, a més, jo tinc la sensació que quan es parla de racio-
nalitzar i millorar l’eficiència de la despesa, en el fons del que estem parlant és de 
reduir la despesa pública. Per tant, bé, jo crec que en un moment fins i tot de desac-
celeració econòmica, no sé si de nou una altra vegada aplicar les mateixes receptes 
que ens han portat a una situació com la que hem viscut, de la qual encara moltes 
capes de la societat no han aconseguit sortir-ne, siguin les millors receptes econòmi-
ques per repetir-les. I, per tant, nosaltres no donarem suport a la moció.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Partit Popular, diputat Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres compartim en un grau bastant elevat allò que 
s’exposa en la proposta de resolució i en la intervenció que ha fet el diputat per a la 
seva defensa. Hem trobat a faltar, i per això situo les dos coses, la proposta de reso-
lució i la intervenció del diputat, perquè a la intervenció el diputat ha afegit alguna 
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cosa que no està a la proposta de resolució. I això em condueix al que anava a co-
mentar. He trobat a faltar, potser, un pèl de rigor en aquesta proposta de resolució. 

En primer lloc, perquè, entre altres coses, un element ja l’ha dit la diputada Ro-
mero, en el sentit que ja no estem en el FLA. I, de fet, aproximadament al mes de 
desembre ja havia demanat el Govern de la Generalitat accedir al següent nivell, que 
és el Fons de Facilitat Financera i, per tant, no és estrictament el FLA.

Però hi ha un altre element, que és que parla de que el tipus d’interès del fons de 
liquiditat autonòmica és del 0 per cent, i va ser del 0 per cent durant dos anys con-
secutius, i a partir del segon any –2017 si no ho recordo malament– és el tipus mitjà 
pel qual es finança Espanya en els mercats financers internacionals, que és aproxi-
madament el 0,834, que no és el 0, però que tampoc no és, ni molt menys, un interès 
que pugui ser competitiu en el mercat. És a dir, no trobarem en el mercat un tipus 
d’interès d’aquestes característiques.

El segon element és..., o sigui, primer element, fons de finançament; segon ele-
ment, tipus d’interès; tercer element: efectivament, la qualificació del deute no de-
pèn només de racionalitzar la despesa, que sí, sinó que també depèn dels ingressos 
i, per tant, aquí hi entra també el sistema de finançament autonòmic, i en aquest 
sentit creiem que és un element... Vostè s’hi ha referit en la seva intervenció, però no 
en parla en la proposta de resolució. I, per tant, crec que és un element a debatre en 
el Consell de Política Fiscal i Financera, doncs, per poder arribar als resultats que 
correspongui.

I l’últim, que jo crec que és més una relliscada, i segurament allò..., per simpa-
tia amb l’entorn, assumeixen paraules i assumeixen eufemismes dels nacionalistes 
perquè vostès, en el fons, no comparteixen, perquè vostès, en el punt 3 el que dema-
nen és reduir el dèficit fiscal, no el dèficit pressupostari, que és allò al que segur que 
vostès s’estan referint.

Nosaltres donarem suport a aquesta moció, a aquesta proposta de resolució. 
Preferiríem que es fes la modificació que ha demanat la diputada Romero. Tam-
bé preferiríem que se suprimís «fiscal», en aquest punt 3, perquè no es correspon. 
Que estem d’acord en que hi ha d’haver un pla de racionalització de la despesa, 
però que no es pensin que si avui en dia la Generalitat compleix amb els objectius 
de dèficit, amb els objectiu d’endeutament, és perquè ja fa molts anys que s’estan 
aplicant mecanismes de racionalització de la despesa, concretament des del 2011. 
Clar que vostès, segurament, aleshores, com que eren socialdemòcrates, no s’hi fi-
xaven gaire, en això; ara que són liberals potser hi tenen una mica més d’atenció. 
Per tant, nosaltres...

La presidenta

Gràcies, diputat.

Santi Rodríguez i Serra

...nosaltres votarem favorablement aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. A veure, seguim. Acabem amb la ronda d’intervencions. 
En nom del Grup Republicà, té la paraula el diputat Ernest Maragall.

Ernest Maragall i Mira

Sí, gràcies, presidenta. A veure, jo estic astorat i admirat de l’exhibició de posi-
cions ultraliberals i ortodoxes que acabem d’escoltar, incloses les del Partit Socialis-
ta, per cert, que m’han sorprès molt especialment. Però, en fi... 

La Generalitat, en aquests moments, si alguna cosa la distingeix és per ser la mi-
llor expressió en termes d’Administració pública al nostre país de solvència i rigor 
en la gestió dels recursos públics. N’hem tingut una exhibició en la primera compa-
reixença, però també tenim les dades i els resultats, especialment de totes les dades 
referides a l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Hem reduït el dèficit en un 85 per 
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cent, del 2,84 el 2015 al 0,4. El deute que tenim és un deute no només assumible, 
sinó que és quasi la meitat o poc més de la meitat del que recomana la Unió Europea 
com a estàndard. Amb relació al PIB estem al 34 per cent.

Però a mi em sembla que estem parlant, quan es planteja aquesta qüestió de les 
agències de rating, que, clar, el debat és sobre què vol dir confiança. No, jo crec que 
la Generalitat s’està guanyant a pols la confiança pel que fa i pel que és i pel que re-
presenta i pel que està fent. Però, clar, el que no fa, com ens demanen, és supeditar 
la pròpia política als mercats, que és la pura i dura, la recomanació que formulen des 
de la proposta de resolució que ens fa Ciutadans.

El missatge de les agències de rating, del que ens parla, si miren l’informe bé, en 
els informes actuals ens parlen d’un binomi negre –diguem-ne–, que és el binomi 
independència/insuficiència. Els ingressos de la Generalitat depenen en un 90 per 
cent de les bestretes que es digna a atorgar-nos l’Administració central. I és evident, 
per altra banda, que la insuficiència, que també està en l’informe, neix com a conse-
qüència de la manera de gestionar el model de finançament autonòmic derivat..., o, 
en fi, en el període de gestió postcrisi econòmica dels últims anys. Com per exemple 
l’informe de l’institut valencià ens diu, significa –l’actual model de finançament– 
una pèrdua d’ingressos per al conjunt de les comunitats autònomes de 84.500 mi-
lions d’euros, dels quals 11.600 corresponen a Catalunya. 

De manera que això és el que reflecteixen els informes de les agències i vostès 
volen donar la raó a aquest Estat i a aquest model de finançament, que és el que ens 
està ofegant.

D’alguna manera, jo quasi interpreto que el missatge de les agències de rating ve 
a dir: «Siguin vostès independents d’una vegada, perquè així s’alliberaran d’aquest 
dogal i d’aquestes cotilles insuportables.» Això és el que ens estan dient objectiva-
ment les agències de ratings si les llegim bé. 

Per cert, aquestes agències de rating són aquelles que dos dies abans de la crisi 
financera del 2007 no deien res i callaven absolutament sobre la bombolla immo-
biliària que estava a punt d’esclatar. I aquesta responsabilitat..., això és el que fa el 
mercat: és callar davant del poder econòmic real i dels efectes –diguem-ne– devas-
tadors que va tenir aquell període, devastadors, en termes socials i polítics.

En segon lloc, la referència al FLA, com ja s’ha dit, és obsoleta. No cal..., ja es-
tem en el compartiment de facilitat financera, que atorga un grau superior d’autono-
mia, malgrat vostès, i que potser per això no hi fan referència, i que de totes maneres 
és només un esglaó, un pas intermedi en el camí cap al retorn obert, que és el que 
pretén el Govern i el Departament de la Vicepresidència i el Departament d’Econo-
mia, per tornar al mercat financer amb plena normalitat i obertura.

I, en tercer lloc, en fi..., m’estalvio de respondre per tot el paquet d’eficiència. Des-
prés em sembla que em considero més que representat i incapaç de millorar ni un bri, 
ni un mil·límetre del que s’ha explicat aquesta tarda aquí de la secretària d’Economia, 
la senyora Natàlia Mas, i els membres del seu equip.

I després, unes reflexions brevíssimes més de fons...

La presidenta

Ha d’anar acabant, diputat...

Ernest Maragall i Mira

Haig d’anar acabant. Doncs, primers tres telegrames. El que és urgent, avui, 
aquí, és dir que no a les regles fiscals europees. Això sí que és urgent. El que han de 
fer els poders públics, com tenim exemples que es poden fer i que es poden tirar en-
davant, com per exemple Portugal. Hem de dir que no a les regles fiscals europees, 
l’austeritat econòmica ens està ofegant i ha generat un gap d’inversió de mig bilió 
d’euros a Europa en els últims anys. I aquest és l’autèntic problema, el que patim to-
tes les administracions i tota l’economia pública. S’ha disparat l’estalvi i la inversió 
està congelada...
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La presidenta

Diputat, ha d’anar acabant, i sobretot cenyir-se molt a la proposta.

Ernest Maragall i Mira

Molt bé. Sí, sí, la proposta ja l’he comentada, no pateixin. (Remor de veus.) Ara 
tenim un escàs, escassíssim creixement del PIB i un fort creixement de l’estalvi, que 
és absurd.

I, per tant, en tercer lloc i últim –i acabo, presidenta–, el nostre comú objectiu 
polític hauria de ser, doncs, el de capgirar aquestes regles fiscals europees, que cap 
expert defensa ja, però que segueixen vigents i que aquí, avui, s’han defensat ober-
tament.

I, per cert, això ha d’incloure...

La presidenta

Gràcies, diputat.

Ernest Maragall i Mira

...només els vull recordar, senyora Romero i senyor Cid, que el document de pre-
acord que vostès acaben de signar els expressa una –des del meu punt de vista– in-
creïble subjecció i subordinació, ideològica i política, a les regles fiscals europees, 
que són les que estan al darrere de tota la proposta de la moció...

La presidenta

Gràcies, diputat.

Ernest Maragall i Mira

...de la raó de fons de la moció que avui hem de...

La presidenta

Gràcies, diputat. Tornem a la proposta de resolució, i acabem aquesta ronda d’in-
tervencions amb el Grup de Junts per Catalunya. Diputat Munell...

Jordi Munell i Garcia

Gràcies, presidenta. Bé, una mica seguint el que deia el senyor Maragall, sense 
estendre’m tant, quasi quasi només dir..., quasi quasi el punt 3 hem estat a punt de 
votar-lo a favor, no? Vull dir, home: «Reduir el dèficit fiscal de la comunitat autòno-
ma.» No diu de quina. Però, és clar, sembla que sigui una instància feta al Govern 
central: «Racionalitzar i millorar l’eficiència de la despesa pública per reduir el dèfi-
cit fiscal.» Quasi bé hi estaríem d’acord, si fos més matisada. Però ja hem descobert, 
amb el senyor Rodríguez, que això deu ser un error del Grup de Ciutadans. Com 
altres errors que hi ha, que diuen que aquest model de finançament és gratis. L’Estat 
ens deixa, bonament –ens avança bonament–, sense interessos, els recursos que de 
fet són propis. Com deia el senyor Maragall, que es digna a deixar-nos uns diners 
amb un interès molt mòdic, del 0,83, del 0,5 el 2017, però que, de fet, són diners que 
ja provenien de la recaptació que ens tocaria a Catalunya.

Per tant, això és el que avaluen les agències de rating diferents. Justament, com 
ha dit el diputat Maragall, ens avaluen la dependència –dependència que ens agra-
daria ser independents– i ens avaluen la insuficiència, que ens aboca un altre cop a 
parlar del dèficit fiscal, del model de finançament que és infrafinançament, ens re-
corda que, a més a més, paguem interessos pels diners que ens avancen, que haurien 
d’haver set utilitzats a Catalunya ja i, per tant, que són propis. 

I, per tant, això és el que avalua l’agència de rating, el que no avalua és la gestió 
financera; no avalua l’increment del PIB, no avalua la reducció del deute. I, per tant, 
en aquest sentit, penso que aquesta proposta de resolució, doncs, està una mica fora 
de lloc, tenint en compte, a més a més, que ens parla del FLA quan en aquests mo-
ments la Generalitat ja està amb l’FFF –el Fons de Facilitat Financera–, que seria un 
pas previ per tornar a poder anar a generar, doncs, deute en els mercats i, per tant, 
fugir una mica d’aquest model de que ens hagin d’avançar els diners des de l’Estat.
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I, per tant, jo crec que aquí el que hem de fer és tornar a recordar el que ja sabem, 
que aquest model d’infrafinançament ens fa perdre, doncs, molts diners. Per un cos-
tat, en una regió on hi ha un índex de preus i de valor del nivell de vida més elevat 
que a altres llocs... Això no es té en compte a l’hora d’administrar el finançament. 
O, per exemple, doncs, la diferència també entre l’activitat econòmica, l’increment 
tangencial de població o de serveis. I, per tant, per aquesta via, els càlculs ens parlen 
de gairebé 11.600 milions d’infrafinançament que hauria de tenir Catalunya, només 
perquè aquest model no està actualitzat o no s’apliquen aquests barems correctors. 
Onze mil sis-cents milions, imagineu-vos la caritat que és que tindria Catalunya.

Però després ens aboquem un altre cop amb el dèficit fiscal, dèficit fiscal que se 
situa, segons el mètode de càlcul; ja se n’ha parlat moltíssimes vegades en aquest 
Parlament, però que a propòsit de la proposta de resolució s’ha de tornar a recordar. 
Si es fa amb valor del fons monetari estem parlant de 16.570 milions d’euros, un 8,4 
per cent del PIB. Això és esgarrifós. I si es fa segons el flux de càrrega-benefici, es-
taríem parlant d’un 5,9 per cent del PIB, 11.590 milions d’euros anuals, que també 
continua sent una xifra esgarrifosa.

És clar, això és el que realment transcendeix de les avaluacions de rating. Amb 
aquest dèficit i amb aquest infrafinançament, doncs les agències fan la foto flaix i no 
miren les tendències o no miren –com deia abans– la reducció del deute o no miren 
l’increment del PIB. 

Per tant, en aquest sentit, nosaltres no podem –evidentment, com poden entendre– 
votar a favor d’aquesta proposta que no té en compte totes aquestes incidències que 
ens afecten l’economia dels catalans, a tots els catalans i catalanes, siguem o no si-
guem independentistes, però ens afecten a tots. I, per tant, el que sí que ens agradaria 
veure és, si defensen tant els catalans, defensar també aquestes injustícies de finan-
çament i de liquiditat que estem patint tots, i els serveis que s’haurien de prestar al 
conjunt dels catalans i les catalanes. I, per tant, votarem que no a aquestes propostes.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. Entenc que, com que no hi han hagut esmenes, entenc 
que no hi ha resposta ni posicionament.

(Veus de fons. Martí Pachamé Barrera demana per parlar.)

Martí Pachamé Barrera

Demano trenta segons per...
(Pausa.)

La presidenta

El lletrat, on és?

El lletrat

Si es vol fer una esmena, s’escriu. Si es vol, ara es pot passar a debatre la següent 
i es vota aquesta després, però hem d’escriure totes les esmenes, encara que sigui..., 
i passar-ho en paper. N’ha de quedar constància.

(Veus de fons.)

La presidenta

Sí... En principi, en una PR, tots els grups han exposat el seu posicionament i 
no hi ha contradiccions, cada u ha exposat el que li semblava. En tot cas, aquestes 
esmenes que proposàveu no fan canviar el sentit del vot, per tant, no..., no ha lugar 
de tirar-ho endavant.

Senyor Cid...

David Cid Colomer

En primer lloc, crec que sí que hi ha el dret a contradiccions. I, almenys, nosal-
tres, com a mínim, les demanem. I, en segon lloc, entenc que si durant tota la tarda 
s’ha sigut –diguéssim– àmpliament no transigent...
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La presidenta

Senyor Cid, si ho ha d’explicar igualment, li deixo un minut i ho fa, perquè clar...
(Veus de fons.)

David Cid Colomer

Acabarem abans!

La presidenta

Clar! No, home, perquè, si no, entrarem en un debat, després hi hauran altres 
grups que voldran intervenir. Li deixo un minut perquè intervingui, i així no ho dis-
cutim. Sí, senyor Pachamé.

David Cid Colomer

No, simplement recordar al senyor Maragall que, clar, quan parla de «rigor pres-
supostari», em fa certa gràcia perquè vostès han gestionat, en aquest cas, el Depar-
tament d’Economia i han convertit en un dogma el compliment dels objectius de 
dèficit i la política d’austeritat a Catalunya. Això per començar. 

La següent és que els seus socis de govern són corresponsables de la Llei d’esta-
bilitat pressupostària que tenim a Catalunya i que ens apliquen. Per tant, expliqui-ho 
vostè als seus companys de Govern que provenen de Convergència Democràtica.

I la tercera, que ja sap que la predisposició per part nostra és tota. Tant de bo 
–i espero que sigui així i espero ser optimista–, la política fiscal de Catalunya arribi 
als baixos nivells que vam aconseguir en el preacord de pressupostos que van tom-
bar vostès. I estic segur que serà així, i això, posarem per part nostra en la negocia-
ció pressupostària...

La presidenta

Moltes gràcies. Hi ha més paraules demanades, i anirem per feina. Senyor Ro-
dríguez.

Santi Rodríguez i Serra

No, simplement és per puntualitzar que la qualificació del rating, si fos deguda a 
l’estructura de finançament que tenim a Catalunya, sempre hauria sigut exactament 
la mateixa. I, en canvi, no ho era. La qualificació del rating s’ha anat devaluant amb 
els anys, a mesura que creixia l’endeutament de la Generalitat i les dificultats per 
poder fer front a aquest endeutament, suposo que en part gràcies al sistema de finan-
çament que va pactar el Govern del senyor Maragall i el nivell d’endeutament també 
que va deixar el Govern del senyor Maragall, el 2010.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Estem entrant en valoracions que se’n van bastant de 
la proposta. Senyor Pachamé...

Martí Pachamé Barrera

Sí. Bé, solament centrar el tema a la proposta i dir que la confiança és un fet 
fonamental per a la reducció del rating i que evidentment, doncs, nosaltres estem 
treballant en aquest sentit, i creiem que la nostra proposta anava en aquest sentit, i 
únicament i exclusivament en aquest sentit. 

Hi han hagut errors, evidentment. Portava dos mesos aquí, jo no porto tants anys 
com moltes de les persones que hi han aquí, de diputats asseguts. La veritat és que 
la meva experiència parlamentària, quan vaig fer la PR, doncs, segurament era bas-
tant més reduïda que l’actual, i això s’ha traduït en aquests errors que lamento i que 
intentaré reconduir per a properes vegades.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Sí? (Pausa.) Perfecte. Jo entenc que hem d’afavorir també el de-
bat, però sí que agraeixo i agrairé sempre que ens posicionem dintre de l’espai que 
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estem discutint. Tot i que el debat jo crec que és prou ric com per haver permès 
aquest torn de paraules.

Si els sembla, passem a votació. Entenc que va en bloc, que van els tres punts. 
(Veus de fons.) Voleu els punts per separat? Algun grup ho demana?

Alícia Romero Llano

Sí, nosaltres volem votació separada del punt 1.

La presidenta

El punt 1 per separat, i 2 i 3 junts? 

Alícia Romero Llano

Sí.

La presidenta

Tothom ho veu bé? D’acord. Doncs passem a votació. 
El primer punt, que és el de presentar el pla d’actuació per restituir la confiança 

dels mercats.
Vots a favor? 
Nou vots a favor. (Veus de fons.) No, ell no ha votat. O sigui, el Grup de Ciuta-

dans, Socialistes i Partit Popular.
Vots en contra? 
Onze.
Per tant, el punt 1 queda rebutjat.
Passem als punts 2 i 3 de la proposta.
Vots a favor dels punts 2 i 3? 
(Veus de fons.)
A veure, diputats, votem el 2 i 3.
Vots a favor? 
Són 6..., 7, de Ciutadans i el Partit Popular.
Vots en contra? 
Onze.
I abstencions? 
Els 2 vots del Grup Socialista.
Moltes gràcies, diputats.

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

250-00580/12

Tirem endavant, punt següent. Passem al punt 5, que és una proposta de resolu-
ció sobre la gestió de la política comercial del teixit econòmic, també presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, entenc que la diputada Maialen Fernández. Enda-
vant, té la paraula.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidenta. Bien, en noviembre del 2018 se presentó un informe de la 
OCDE que alertaba sobre los riesgos económicos que afectaban a la economía espa-
ñola. Riesgos internos, en este caso, Cataluña, y es de ahí la propuesta de resolución, 
y los externos, por ejemplo, como el Brexit.

Desde aquí vamos a poder incidir en lo que se refiere a los riesgos internos, Cata-
luña, en este caso, y el impacto negativo que toda esta situación está trayendo. Desde 
que se presentó la propuesta en enero del 2019 hasta hoy la situación es muchísimo 
peor, y esto genera una desconfianza empresarial, social y económica. No hay más 
que ver la ausencia del presidente de la Generalitat, el señor Torra, este lunes, en la 
cena que se concedía para entregar el premio al señor Luca de Meo, el presidente 
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de SEAT, y su desplante. Es una muestra más de esta desfachatez de gobernantes 
que tenemos.

Tampoco hay que perder de vista la cantidad de reformas que hay que hacer en 
España, puesto que estamos en un mundo globalizado, todo lo que se haga en el 
resto de comunidades autónomas repercutirá en Cataluña y, por ende, también re-
percutirá en Europa. 

Aproximadamente, un 40 por ciento de las ventas que realiza Cataluña van al 
resto de España y el otro 40 por ciento van hacia la Unión Europea. Solo a la comu-
nidad autónoma de Aragón le vendemos tanto o más como a Francia o Alemania, 
con una cifra, en el 2016, de aproximadamente 11.000 millones de euros en ventas. 
Esas comunidades autónomas –como Aragón, Andalucía o Madrid– no son los ene-
migos de Cataluña, son sus socios comerciales, económicos y sociales. Queda acre-
ditado que estamos en un mundo globalizado, y lo que se haga en el resto de España 
afecta a la economía catalana y viceversa.

Es obligación del Departamento de Economía y, por tanto, también de la Gene-
ralitat, en su conjunto, cesar en el mantenimiento de la tensión política. Tienen la 
obligación de generar estabilidad económica y social, y tienen la responsabilidad de 
gobernar, cosa que hasta el momento brilla por su ausencia. De ahí que pidamos a 
este Gobierno algo tan sencillo como que asista activamente y participe en todas las 
convocatorias, debates y votaciones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y en 
cuantos foros multilaterales se habiliten en el ámbito económico y financiero.

Y, en segundo lugar, pedíamos que, en colaboración con el resto de las comuni-
dades autónomas, se desarrollen medidas que fortalezcan las relaciones económicas 
entre todas ellas, eliminando las barreras que actualmente nos separan. Nada más.

Gracias.

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Disculpin, no s’han entrat, tampoc, esmenes. Per tant, 
farem igual que abans, una ronda d’intervencions, començant pel Grup del Partit 
Socialista. La diputada Alícia Romero...

Alícia Romero Llano

Sí. No m’estendré. La veritat és que la part expositiva crec que intenta ser prou 
ambiciosa amb les anàlisis que fa i les dades que exposa, però després, realment, 
la proposta de resolució és bastant tèbia –diguéssim–, perquè assistir i participar al 
Consell de Política Fiscal i Financera... Crec que, a banda del que digui la part ex-
positiva, és una obligació que creiem nosaltres que té el Govern i, per tant, com a 
representant de tots els catalans hauria d’assistir-hi i participar-hi i no ho està fent i, 
per tant, doncs, hi votarem favorablement.

La veritat és que el punt 2 no l’acabem d’entendre. És a dir, «aprofundir en col·la-
boració amb la resta de comunitats autònomes...», bé, ja col·laborem amb la resta... Si 
vas al Consell de Política Fiscal i Financera, hi ha les comunitats autònomes, i allà 
hi ha un debat, hi ha una col·laboració entre elles, i, a més a més, crec que evident-
ment Catalunya ha de reforçar les seves aliances per aconseguir objectius comuns 
que pugui tenir amb altres comunitats, com podria ser València o les Illes Balears. 
Però la veritat és que –no ho sé– és un text una mica estrany. Però bé, és que no sé 
massa tampoc l’objectiu de la moció. Però bé, votarem el punt 1 i en el punt 2, pro-
bablement, doncs, ens abstindrem.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per Catalunya en Comú Podem, el diputat Cid...

David Cid Colomer

Bé, en el nostre cas, sí que votarem favorablement el primer punt. Nosaltres sempre 
hem reivindicat que cal ser al Consell de Política Fiscal i Financera, com deia abans, 
fins i tot per denunciar els incompliments de l’Estat o aquelles polítiques que nosaltres 
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no compartim, com, per exemple, el repartiment dels objectius de dèficit, però també 
per reclamar el que per llei pertoca a una comunitat autònoma com Catalunya.

Al segon punt nosaltres no li podem donar suport, entre altres coses perquè, 
una vegada més, jo crec que torna a formar part d’aquest relat com si tot funcionés, 
com si tota la situació econòmica girés al voltant només de la racionalització, de les 
barreres administratives, quan jo crec que hi han elements molt més de fons que 
constrenyen la política pressupostària, no només de Catalunya sinó del conjunt de 
comunitats autònomes i dels països de la Unió Europea en aquest context, com deia 
abans, de polítiques d’austeritat.

La presidenta

Gràcies, diputat. En nom del Grup del Partit Popular, el diputat Rodríguez...

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, la proposta de resolució, efectivament, té una exposició 
de motius que va en un camí, després uns acords que crec que són, d’alguna ma-
nera, bastant tangencials, però intento interpretar-ho amb l’exposició de motius i el 
que entenc i comparteixo és que les relacions comercials que les empreses catala-
nes tenen amb les empreses espanyoles o amb el mercat, amb el conjunt del mercat 
espanyol, són suficientment importants com per no menystenir-les, i, per tant, per 
intentar aprofundir, precisament, en aquestes relacions comercials. I això és el que 
desquadra una mica amb el Consell de Política Fiscal i Financera. 

En qualsevol cas, ja hi estem d’acord, que, evidentment, el Govern de la Genera-
litat ha de participar en aquests organismes multilaterals en els que es tracten dife-
rents aspectes, però de polítiques fonamentalment de finançament, i més que no pas 
de relacions comercials.

El segon punt sí que parla, precisament, d’aprofundir aquestes relacions comer-
cials. I nosaltres hi donarem suport, però bàsicament perquè hi ha allò que es coneix 
com l’efecte frontera, que no és una definició ni molt menys científica però que sí 
que ve a dir que les regions o els territoris acostumen a tenir més facilitat per comer-
ciar amb aquells que els són més propers, no físicament, sinó més propers des del 
punt de vista polític, que no pas aquells que els poden ser més propers físicament.

I l’exemple, doncs, el tenim de forma molt clara: Catalunya ven molt més a l’Ara-
gó que no pas a França, perquè hi ha una proximitat política que no hi ha amb Fran-
ça i, per tant, hi ha aquest efecte frontera, que encara que en la realitat no existeixi 
una frontera com a tal, sí que des del punt de vista comercial és una frontera que 
existeix. Per tant, nosaltres votarem favorablement aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat Rodríguez. En nom del Grup Republicà, té la paraula el 
diputat Alfons Montserrat.

Alfons Montserrat Esteller

Sí, moltes gràcies, presidenta. Bé, el nostre grup hi votarem en contra. En este 
sentit, des de la Generalitat, ja es treballa en una demanda de diàleg per tal que hi 
puga haver una comunicació fluïda entre les administracions, de manera que permet 
assumir o assolir un funcionament correcte. I en este sentit, si revisem com ha anat 
aquest darrer període, del 2000 al 2017, veiem que el superàvit comercial de béns i 
serveis ha pujat, en aquest període, d’4,2 punts sobre el PIB, de manera que el 2017 
teníem un superàvit d’«algo» més de 28.000 milions d’euros, que representa un 12,2 
del PIB, del qual un 5,7 correspondria a l’activitat comercial amb la resta de l’Estat, 
i el 6,5 a l’estranger. I en aquest mateix període el que sí que observem és una millo-
ra substancial del saldo comercial internacional, que hem passat d’un dèficit, l’any 
2000, a un superàvit –com dèiem– del 6,5 per cent sobre el PIB el 2017.

De totes maneres, si el que pretenem és millorar la posició competitiva de les nos-
tres empreses, el que sí que hem de fer és també mirar de superar determinades si-
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tuacions que ens encotillen, com, per exemple, acotar el dèficit fiscal que tenim, que 
segons el mètode de càlcul estaria entre el 5 per cent del PIB o el 8,4 per cent; és a 
dir, entre quasi 10.000 milions o «algo» més de 16.000 milions. O també millorar el 
finançament autonòmic que tenim, substancialment inferior al que ens tocaria si fi-
quéssim criteris de població o de PIB o, per exemple, entre altres qüestions, millorar 
l’execució de les inversions de l’Estat. Hi ha una atonia en les inversions de l’Estat. 
Del 2009 al 2015 es va executar només el 74 per cent d’allò que estava pressupostat, 
i del 2015 al 2018, el nivell d’execució baixa al 65,9 –65,9 d’inversió executada en 
contra de la mitjana estatal, que seria el 75,3. I aquí també podríem trobar alguna 
comunitat que fins i tot està per damunt del cent per cent.

A part, doncs, del compliment d’altres qüestions, com per exemple la disposició 
addicional tercera de l’Estatut, o, com abans s’ha comentat, al punt anterior, els in-
gressos de la Generalitat venen molt marcats per les bestretes de l’Estat, i aquí mol-
tes vegades estan calculades a la baixa i pagades amb molt de retard, la qual cosa, 
això..., les polítiques necessiten recursos i una millora d’aquestos recursos permetria 
implementar mesures que faciliten la competitivitat del nostre teixit productiu.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. I per acabar aquest torn, en nom de Junts per Catalunya, 
diputat Munell.

Jordi Munell i Garcia

Sí; gràcies, presidenta. Així doncs, continuant amb allò que deia el company re-
publicà, la proposta de resolució –per un costat–, les propostes que ens fa, participar 
activament en les convocatòries, debats i tal, després de veure que des del 2014 no 
facilita l’Estat ni senzillament les dades per calcular el dèficit fiscal, que ens man-
lleva l’aportació de la disposició addicional tercera de l’Estatut, com ha dit el com-
pany Alfons, que ens manlleva, doncs, la liquidació... A l’agost ens anunciava que 
no faria les liquidacions de l’avenç de la liquidació o que tampoc pagaria l’IVA del 
2017, que tampoc paga els 800 milions promesos per al desplegament de Mossos 
d’Esquadra, etcètera. 

Doncs, escolti’m, no sé si se’n treu gaires coses d’assistir activament i participar 
en aquestes convocatòries. En tot cas, nosaltres creiem que poca cosa se’n treu, per-
què es perpetua aquest greuge que tenim cap al nostre país.

Pel que fa a «profundizar en colaboración con el resto de comunidades autóno-
mas», jo crec que aquí ningú menysté ni ningú menysprea les relacions comercials 
ni empresarials amb la resta de l’Estat. Jo crec que és al contrari, del 2017 al 2018 
s’ha incrementat el saldo, ha crescut del 5,7 al 6,5 per cent el que és el creixement 
cap a les vendes a l’exterior pel que fa a Espanya. En aquest cas, a més a més, també 
s’ha incrementat la quantitat. El 2017 estàvem en 27.000 milions, i en aquests mo-
ments el saldo exterior és de 30.000 milions, dels quals un 6,5 per cent superior al 
del 2017, el 2018. 

Per tant, en aquest sentit, jo crec que l’economia va avançant i ningú menysté ni 
menysprea el saldo comercial amb la resta de l’Estat espanyol. Al contrari, la xifra 
del 2018 així ho testimonia.

El que sí que ha fet l’economia catalana, evidentment, és en aquests anys de crisi 
que ha afectat molt l’Estat espanyol –possiblement més que a la resta d’Europa i la 
resta del món–, és un procés d’internacionalització. També hi ha fet esment el dipu-
tat Alfons. Si mirem del 2000 al 2017-2018, les xifres també són bestials. Ha crescut 
un 73 per cent, gairebé, la part de l’economia catalana que exporta.

Per tant, en aquest sentit, el que han fet les empreses del nostre país és buscar-se 
una mica la vida i buscar nous mercats. Buscar nous mercats allà on hi ha creixe-
ment, on hi ha mercats emergents, i, per tant, això en cap cas podríem atribuir-ho ni 
al procés ni al fet que hem menyspreat o que l’economia menysprea els veïns del cos-
tat. Per tant, jo crec que tota aquesta exposició de motius està una mica fora de lloc.
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I pel que fa a l’afectació del procés, jo crec que les xifres 2017 ho diuen, les del 
2018 ho testimonien, amb aquest creixement de saldo exterior de 30.000 milions 
d’euros, per sobre dels 27.000 de l’any anterior. Per tant, no hi ha hagut recessió sinó 
al contrari, expansió. 

El que sí que és cert –que sí que és cert– és que si mirem xifres de finals del 
2018 i principis del 2019, sí que hi ha una contracció del creixement. Això què vol 
dir? Home, si mirem les xifres del conjunt de països desenvolupats i per l’afectació 
de temes que són externs a nosaltres, com és el Brexit, com és la guerra comercial 
amb Xina, sí que hi ha una contracció, una contracció del conjunt d’Europa, també, 
i Catalunya. L’economia de Catalunya segueix justament també aquestes mateixes 
tendències, amb un creixement menor del PIB i, per tant, un creixement de l’eco-
nomia més petit. Però les dades del 2019, fins a l’agost, que fa poques setmanes el 
Departament de la Vicepresidència i Economia feia públiques, ens continuen dient 
que les exportacions avancen un 2,1 per cent fins al mes d’agost, els vuit primers 
mesos, 2,1 per cent de creixement, sobre uns rècords ja anuals! Hem estat dos anys 
de rècords, i encara creixen un 2,1 per cent. És menys? Sí, però és que el rècord ja 
era molt rècord.

Per tant, en aquest sentit, jo crec que no hi podem buscar símptomes més enllà 
de la conjuntura internacional pel que fa a l’economia catalana, i molt menys espe-
culant amb el procés i amb que estem fent boicot a Espanya. Jo crec que això no 
té cap sentit i l’economia i les dades ho donen. Les dades també de l’atur, que està, 
doncs, a xifres del 2008. O les dades també de la contractació a la seguretat social 
i l’afiliació. Per tant, jo crec que, en aquest sentit, no hi ha res a esverar-nos d’això.

Home, hi ha dades molt importants, també. Les exportacions d’alt contingut tec-
nològic creixen un 13,1 per cent els primers mesos del 2019. Això és molt important. 
Són productes de molt valor afegit, el que en diem d’«alt contingut tecnològic» i, per 
tant, molt valor afegit. O per exemples els indicadors turístics...

La presidenta

Diputat, ha d’anar acabant.

Jordi Munell i Garcia

...tornen... Fins al mes d’agost, 2019, ens tornen a dir que creix la despesa un 4,3 
per cent anual, amb xifres rècords de visitants, i creix la despesa, que és molt impor-
tant.

Per tant, tota aquesta visió que ens fa la PR sobre la situació de l’economia cata-
lana no té raó de ser i, per tant, votarem que no a aquests punts.

La presidenta

Moltes gràcies, diputat. S’han expressat els diferents posicionament dels grups. 
No hi havien esmenes. Per tant, passem a votació. Entenc que en aquest cas votem 
per separat. Hi ha una petició de votar per separat? Perfecte, doncs.

Votem el punt 1, que és el d’«asistir activamente y participar», d’acord?
Vots a favor d’aquest punt 1? 
Són el Grup de Ciutadans, Popular... 10 vots.
Vots en contra? 
Deu, també.
Per tant, tornem a estar en la mateixa situació en la qual, com a presidenta, em 

refereixo un altre cop al vot ponderat, que en aquest cas sí que coincideix el vot 
ponderat amb el resultat electoral, senyor Rodríguez. En tot cas, senyor Cano, farem 
constar en acta el requeriment o la queixa per part del seu grup parlamentari.

Com els he anunciat abans, el 6 i el setè... (Remor de veus.) Perdó, el segon punt, 
disculpeu.

Vots a favor?
Són el Grup de Ciutadans i Popular; són 7.
Vots en contra? 
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Onze.
I abstencions? 
Els 2 del Grup Socialista.
Per tant, queda també rebutjat. Queden rebutjats tant el punt 1 com el punt segon.
Com els deia, tal com havíem anunciat ja al començament, pel que fa al punt 6 i 

al punt 7, el Grup de Ciutadans els ha posposat –no retirat, posposat.

Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió 
dels tributs propis de la Generalitat

250-00686/12

I, per tant, passaríem al punt vuitè, que demanaria, si us plau, a la vicepresidenta 
si es pot incorporar al meu lloc, que en aquest darrer m’he d’absentar.

Moltes gràcies, diputats.
(La presidenta s’absenta de la comissió i la vicepresidenta la substitueix en la 

direcció del debat.)

La vicepresidenta

Molt bé, gràcies. Com deia la diputada Pallarès, anem al punt número 8, que és 
la Proposta de resolució sobre les despeses de compliment i de gestió dels tributs 
propis de la Generalitat. En aquest cas és una proposta de resolució presentada per 
Ciutadans. Té la paraula el senyor Cano.

José María Cano Navarro

Gracias, presidenta. Bien, hoy es un día ideal, porque estábamos hablando de 
evaluación de políticas públicas. Esta propuesta va en la línea de la necesaria simpli-
ficación de los impuestos, precisamente para reducir los costes que llevan asociados, 
tanto los costes de cumplimiento, que soportan las familias y las empresas, como 
los costes de gestión que tiene que asumir la propia Administración tributaria de la 
Generalitat. Una propuesta que va en la línea de Ciudadanos, de simplificación de 
la Administración y modernización de la Administración. Es que, en definitiva, este 
Parlament debería ser muy riguroso desde el punto de vista técnico, y no poner en 
marcha tributos que sean auténticos brindis al sol. No ha de poner en marcha im-
puestos que se salten los procedimientos, como se hizo con el impuesto de bebidas 
azucaradas, o sean inviables en su momento, como se hizo con el de vehículos con-
taminantes. O vayan más allá y descaradamente se tramiten a sabiendas de que no 
son acordes con la legalidad y con el único objetivo, evidentemente, dentro de su 
relato, de alentar el enfrentamiento y el victimismo continuo, como hemos visto con 
las balanzas fiscales.

Utilizando, al final, como todo, como una excusa propagandística más para la 
causa. Y una causa que..., la palabra diálogo al final en su boca es un sinónimo de 
imposición. Y el otro gran problema con el que nos encontramos es que hay partidos 
políticos que creen que el único criterio para aplicar un impuesto es vaciar aún más 
los bolsillos de los ciudadanos. Sin un análisis previo, muchas de las modificaciones 
fiscales que proponen en este Parlament tienen como único objetivo un afán recau-
datorio, y eso precisamente es lo que sufrimos si al final presentan unos presupues-
tos en este Parlament, que ya les digo que, evidentmente, van tarde, y que eso hace, 
es el resultado, evidentemente, de dedicarse al 99 por ciento al monotema.

Volviendo al hilo: lo que hacen algunos partidos es apuntar a un impuesto y lan-
zar una cifra. Vamos a recaudar equis millones de euros más con el impuesto de su-
cesiones o con el impuesto de actos jurídicos documentados, sin tener en cuenta que 
se enfrentan al mundo real. Por eso no tienen en cuenta ni las externalidades ni los 
efectos colaterales de estas modificaciones, sin tener en cuenta que una subida de im-
puestos de actos jurídicos documentados afecta al precio de la vivienda, evidentemen-
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te encareciéndola, porque las entidades financieras trasladan ese aumento de coste al 
producto. Y eso, evidentemente, es de sentido común, porque es lo que hace cualquier 
empresa cuando le suben los costes, y más en un mercado con tan poca competencia 
como el mercado bancario.

Lo hacen también sin tener en cuenta que si suben el impuesto de sucesiones 
están favoreciendo la deslocalización de patrimonios o desincentivando el ahorro. 
Y ya saben que no vamos sobrados de empresas en Cataluña, como si el Govern no 
expulsara ya a suficientes.

Y todo eso tiene el agravante de que antes de verificar lo que van a recaudar y si 
realmente lo van a recaudar, ya se han gastado el dinero. Por lo tanto, la catástrofe 
se retroalimenta con más impuestos y con más recortes sociales. Y al final lo que 
provocan es un perjuicio a las familias y a las empresas. Todo ello, considerando 
además que Cataluña es la comunidad autónoma con la mayor presión fiscal de toda 
España y la comunidad autónoma con la fiscalidad menos competitiva, que eso lo 
que hace es desalentar inversiones, deslocalizar empresas, desalentar y deslocalizar 
personas, expulsándolas hacia territorios con una tributación más amable.

Desde el punto de vista técnico, las figuras impositivas deberían ser claras, de 
fácil aplicación, coherentes, estables en el tiempo, que incorporen seguridad jurídica 
en su aplicación, eficaces y eficientes. Y que persigan maximizar el cumplimiento 
tributario voluntario. 

Por eso para Ciutadans es imprescindible realizar un análisis coste-beneficio, 
como el que planteamos en esta propuesta, porque tenemos que tener claro el coste 
de las decisiones públicas al erario público –hablábamos de evaluación de políticas 
públicas–, y si son factibles para lograr los objetivos que se pretenden. Sin este análi-
sis podemos llegar a situaciones surrealistas donde mantengan impuestos ineficientes 
cuya recaudación sea insuficiente para cubrir todos los gastos asociados. ¿Y cuáles 
son esos gastos? Pues, básicamente, son los gastos de cumplimiento, que son los cos-
tes que asume indiscutiblemente el contribuyente. Un contribuyente que tiene que 
destinar recursos humanos, recursos técnicos, recursos materiales para realizar  todos 
los cálculos y los trámites necesarios para cumplir con la obligación fiscal. Y to-
dos estos costes afectan a su productividad, bien sea destinando parte de sus recursos 
a tareas administrativas o subcontratando el servicio de los asesores.

Y, por el otro lado, nos encontramos con los gastos en los que tiene que incurrir 
la propia Generalitat para cumplir con sus responsabilidades de gestión tributaria. 

Por eso proponemos en esta propuesta de resolución un análisis completo de los 
costes de cumplimiento que soportan los ciudadanos, los autónomos y las empresas 
y de los costes de gestión que soporta la Administración de la Generalitat. De to-
dos y cada uno de los tributos propios. Y que ese informe sea presentado ante esta 
Comisión de Economía y Hacienda con el objetivo de implementar las correcciones 
oportunas para que en materia de tributos propios tengamos un sistema más eficien-
te y más eficaz.

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat Cano. Com que s’han presentat esmenes en aquesta proposta 
de resolució, intervindrà, en primer lloc, el diputat Alfons Montserrat, en nom del 
Grup Republicà.

Alfons Montserrat Esteller

Nosaltres coincidim amb el ponent que cal fer un estudi que sigui rigorós, que 
sigui complet, dels costos que comporten tant per a la mateixa Administració tribu-
tària com per al contribuent, el diferent mix d’impostos. En este aspecte, la proposta 
parlava d’un termini d’execució de tres mesos. Hem arribat a un acord amb el qual 
s’ampliaria a dotze, tenint en compte que una complexitat, que són diferents els ens 
de gestió que hi ha. No solament l’Agència Tributària catalana, sinó també l’Agència 
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Catalana de l’Aigua o l’Agència de Residus de Catalunya, etcètera, i la complexitat 
de períodes impositius diferents, terminis diferents, etcètera. 

I, per tant, pensem que és bo i creiem que cal analitzar-ho tenint en compte que 
en este sistema fiscal hem d’assolir los objectius recaptatoris i redistributius que ens 
plantegem i mirar d’optimitzar els altres objectius que es plantegen, que això s’ha de 
fer no solament impost a impost sinó també com a sistema, com a conjunt. I en este 
aspecte així s’està treballant, i penso que una mostra és que l’Agència Tributària ca-
talana, en este aspecte, per euro recaptat és quatre vegades més eficient que Múrcia.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn ara del Grup Junts per Catalunya. Té la paraula el 
diputat Munell.

Jordi Munell i Garcia

Sí. Doncs en la mateixa línia que el company Alfons Montserrat. Nosaltres tam-
bé, doncs, amb aquesta esmena presentada, si ens l’accepten, hi votaríem a favor, 
d’aquesta proposta, que va en la mateixa línia de la primera intervenció que avui 
ens ha vingut de la secretària del departament, en el sentit de dir: «Escolti’m, hem 
d’avaluar les polítiques que s’apliquen.» Doncs també hem d’avaluar la capacitat tri-
butària del mateix Govern de Catalunya. 

I, per tant, cap problema. Només que, tenint en compte la diversitat que hi ha 
d’ens que es recapten i d’impostos i tributs i taxes, doncs demanar aquest termini 
que hem demanat de dotze mesos amb l’esmena, i, per tant, si és així, hi votaríem a 
favor, perquè, com dèiem, som dels primers també a demanar polítiques d’avaluació, 
i per poder demostrar l’eficiència del nostre sistema tributari.

La presidenta

Gràcies, diputat. És el torn ara per al posicionament de la diputada del Grup So-
cialistes i Units per Avançar, la senyora Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Anava a votar que sí i no anava a fer intervenció. Però des-
prés d’escoltar el senyor Cano i també el Govern, doncs ara sí que faré una inter-
venció. Perquè, és clar, jo no sé si vostès han escoltat bé la Natàlia Mas. La Natàlia 
Mas ha dit que l’avaluació en la política pública com una eina estratègica no es pot 
analitzar només des de l’eficàcia i l’eficiència. Sobretot... Sí, el senyor Jové és veritat 
que també ho ha dit, ho ha recalcat. 

I ara resulta que aprovarem aquí que només analitzarem els impostos de l’eficàcia 
i l’eficiència. I l’anàlisi de la justícia social que aporta aquell impost? I la progressi-
vitat d’aquell impost? I altres tants elements importants, perquè els impostos no es 
creen perquè siguin eficients i eficaços, només. Hi han altres elements aquí darrere.

I, per tant, clar, no ho sé, fa la sensació que aquí el Govern sí que es posa d’acord. 
Però no... Sincerament, en fi, si hagués fet un altre discurs, senyor Cano, potser hau-
ria sigut tot més senzill. Perquè, a més, vostè... Clar, el que proposa Ciutadans es de 
sentido común, claro; pero después los grupos parlamentarios que proponen subir 
los impuestos, que esto significaría tantos millones más, esto lo hacen ustedes así, 
como..., a ojo de buen cubero. Doncs mirin, no. No. Hi han anàlisis que estableixen 
que amb una modificació o eliminant una bonificació, o augmentant un 0,5 el tipus, 
doncs tindràs més ingressos, i en alguns casos la història ens dona la raó. 

Vull dir que, evidentment, si tinguéssim els sistemes o la direcció general a la 
nostra disposició, podríem fer-ho més acuradament. Però, en tot cas, crec que aques-
ta falta de respecte, doncs, del que fan alguns grups parlamentaris si no són el seu, 
que és el que actua amb rigor, em sembla, en fi, una mica irrespectuós.

Entre altres coses, perquè vostès són els reis també de més despesa, més recursos 
a l’educació, a la sanitat i no-sé-què, però menys impostos. Doncs ja m’explicaran 
com surten els números, perquè a mi aquí sí que no em surten les sumes i les restes. 



DSPC-C 375
20 de novembre de 2019

Sessió 12 de la CEH  55 

Per tant, jo només li demanaria una mica de rigor quan diem les coses. Votarem 
a favor d’aquesta proposta de resolució, però ja els dic que aquests no són els únics 
elements que hauríem d’analitzar amb uns impostos. Jo crec que aquí el Govern s’ha 
deixat anar una mica, eh? Aquest deix de Ciutadans, però no passa res, esperem que 
només sigui en això, que després ens ho diuen a nosaltres. Sort del senyor Maragall, 
que avui... mira, ara ha marxat, llàstima. I, en fi, que siguem una mica curosos tam-
bé quan parlem de la feina dels altres grups, que tots crec que la fem amb la mateixa 
il·lusió i ganes, doncs, de respondre a les necessitats dels ciutadans.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn ara pel Grup de Catalunya en Comú Podem, del 
diputat Cid.

David Cid Colomer

No... Simplement, també dir, perquè sort que l’han transaccionada amb la majo-
ria de Govern, perquè si algú sent la intervenció del senyor Cano i després arriba de 
transaccionar... Em sap greu perquè ara ha marxat el senyor Maragall i igual també 
voldria comentar una mica la jugada! (L’orador riu.)

Però bé, en tot cas, nosaltres..., bé, més enllà del discurs del senyor Cano, sí que 
compartim algunes de les consideracions que feia en aquest ara la senyora Romero, 
sobre per què ha de servir la política fiscal. I, en tot cas, nosaltres no ens oposarem 
a aquesta anàlisi, però també estaria bé que alguna vegada l’Administració, doncs, 
damunt de la taula, per exemple..., o fins i tot diria els grups, més que a vegades l’Ad-
ministració, que aquestes rebaixes fiscals, o aquestes consideracions que es fan sobre 
els impostos, l’impacte que tenen després... I, en tot cas, com se substituiria quan a 
la vegada, al mateix temps, per exemple, reclamen més despesa per reduir, en aquest 
cas, les llistes sanitàries, que és una cosa que Ciutadans jo crec que fa i que no criti-
co, fins i tot jo ho comparteixo, però, això com es fa compatible amb«los costes de 
cumplimiento que soportan los contribuyentes»? I quins contribuyentes, perquè no 
tots els contribuyentes són iguals.

Encara que a vostès no els agradi parlar d’això, però bé, a Catalunya seguei-
xen existint classes socials i no tothom paga el mateix, per sort. Ja sé que vostès, 
per exemple, en algunes comunitats autònomes fan que tothom pagui el mateix, per 
exemple zero, sobre l’impost de successions.

Per sort a Catalunya, doncs, estem en un altre escenari, i bé, i espero que tinguin 
sorpreses també agradables en aquest sentit en els propers mesos.

La presidenta

Gràcies, diputat. Tenint en compte que no hi ha ningú de la Candidatura d’Uni-
tat Popular, tampoc del Partit Popular, és el torn ara de Ciutadans, per posicionar-se 
sobre les esmenes.

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. I gràcies als grups amb qui hem pogut transaccionar aquesta 
proposta. En definitiva, per donar un termini per poder arribar a fer un estudi acurat. 
Jo, senyora Romero, no he intentat ser irrespectuós. El que he intentat és definir dos 
models fiscals diferents, i em remeto a l’experiència que he tingut aquí amb les seves 
propostes. Normalment, s’anuncia un import a recaptar i a partir d’aquí ja disparem 
a veure com aconseguim aquest impost.

De fet, nosaltres el que proposem és que s’avaluï realment quins són aquests cos-
tos, i quin és aquest retorn, que evidentment ha de ser un retorn econòmic i un retorn 
social. No estem plantejant en aquesta proposta cap abaixada d’impostos.

Però si hem de plantejar una baixada d’impostos o treure aquests impostos ine-
ficients, el que faríem, –i aquí parlaria pel senyor Cid, que ha fet la seva interven-
ció– és aconseguir gestionar millor, aconseguir prioritzar les inversions, i d’aquesta 
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manera, i racionalitzant no hauran de tornar a ficar la mà a la butxaca dels contri-
buents. Perquè, al final, sempre que sento el seu discurs comença la casa per la teula-
da, és a dir, comença per intentar recaptar més, independentment del tipus d’inversió 
que faran.

Per tant, ho reitero: agrair que hàgim pogut arribar a aquest acord i que es pugui 
fer al més aviat possible veritat aquesta proposta.

La presidenta

Molt bé. Gràcies, diputat. Procedirem a la votació. 
Començarem amb vots a favor de la proposta de resolució.
S’aprova per unanimitat.
Per tant, aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per unanimitat.
I aixequem la sessió.
Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a tres quarts de set del vespre i sis minuts.
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