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Intervenció Jaume Collboni Projecte de Llei de Promoció Econòmica 

Parlament de Catalunya 

21 de juliol de 2011 

 

Presidenta. Consellers. 

Senyors i senyores diputades, 

 

M’adreço a  vostès per explicar el sentit del vot del Grup Socialista sobre el projecte de 

llei de promoció econòmica. 

Una llei que prové de l’antiga llei òmnibus, que al nostre parer queda superada pels 

canvis que hi ha introduït el Govern. 

Per tant, ja no votem la Llei Òmnibus. No l’haguéssim votat en el seu estat primigeni. 

No haguéssim votat ni la seva admissió a tràmit. Aquí i avui enterrem l’Òmnibus. Un 

artefacte legislatiu que podria haver suposat en alguns aspectes concrets una 

autèntica regressió social, econòmica i mediambiental.  

El perill està conjurat? No . El pacte de les dretes en molts aspectes és encara possible. 

De qui dependrà la resultant final? Fonamentalment de CIU. 

Què ha canviat? 

En primer lloc la seva tramitació.  

Avui estem parlant de 5 lleis, de 5 procediments legislatius. Per tant estem parlant de 

racionalitat en les formes, de garanties i, en definitiva,  de fer les coses ben fetes.  

Era el pas previ perquè nostre Grup no s’oposés a la seva tramitació. Condició 

necessària però no suficient. 

 A més a més de la seva garantia procedimental hem exigit i hem obtingut l’eliminació 

dels aspectes més lesius del punt de vista social, econòmic i mediambiental.  

Nosaltres no oposant-nos a la seva tramitació ens comprometem al diàleg i la nostra 

predisposició a acordar el màxim de continguts possibles,. I esperem i confiem en el 

“quid pro quo” de CIU. 

  

En quin sentit? 
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En la de la seva millora de continguts , i en l’adequació al context de greu crisi 

econòmica que vivim col·lectivament, pel que fa al PL de Promoció econòmica objecte 

d’aquest debat. 

Són diverses les pretensions que, com a Grup,  hem aturat respecte al projecte 

original. Un projecte de llei que , al nostre parer, atacava aspectes sensibles de 

polítiques que són claus. Especialment del punt de vista social. 

Per exemple,  

L’eliminació de l’ impediment que determinats col•lectius poguessin accedir a 

l’assistència sanitària,  si no havien residit 6 mesos a Catalunya. 

Eliminar la possibilitat d'emprar els centres sanitaris públics per prestar serveis per 

empreses privades de salut . 

Garantint la pervivència d’òrgans de participació i control com el Consell Superior de la 

Cooperació.  

Mantenint l’exigència en l’acreditació del sector privat i la necessitat de garantir uns 

estàndards de qualitat en els serveis socials prestats per part de privats. 

Perquè... davant d’una mala llei podíem oposar-nos-hi i perdre-ho tot, o intentar 

millorar-la.  I el nostre Grup ha optat per la segona. 

Després que el PP ja havia donat un suport genèric a la Llei Òmnibus original, amb les 

conseqüències que es poden imaginar, si som realment conscients de les majories que 

es poden configurar en aquesta cambra des de novembre de l’any passat 

El nostre suport, per tant, és a la tramitació.  

No necessàriament a molts dels seus continguts, que hauran de ser debatuts i que 

seran objecte d’esmenes per part del nostre Grup.  

El nostre posicionament de fons pel que fa a aspectes de la llei que el Govern ha 

mantingut malgrat tot, no canvien. 

 

Per tant, a partir d’avui seguirem treballant en l’articulat per modificar aquelles 

mesures que creiem que són susceptibles de millora.  

Pel que fa a la tramitació del PL de Promoció Econòmica, ens comprometem al diàleg i 

la nostra predisposició a l’acord.  

Que hauria de ser una Llei de Promoció econòmica òptima, pel Grup Socialista, en el 

context que vivim? 
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Doncs la que adeqüés   les lleis vigents a una realitat econòmica que ha canviat 

radicalment en els darrers 3 anys. És a dir, a la d’una crisi dura i profunda.  

En quin sentit? 

 En el de l’estímul a l’activitat econòmica i a la de creació de llocs de treball de qualitat. 

I nosaltres , si governéssim , ho haguéssim fet començant per avaluar aquelles mesures 

que ja s’han  posat en marxa pels governs anteriors de forma concertada, per cert, 

amb agents socials i econòmics.  

Seria el més raonable i seria de justícia. 

Una Llei de Promoció Econòmica òptima començaria, en primer lloc, per avaluar els 

efectes de les mesures vigents en matèria de simplificació dels tràmits administratius i 

de qualitat de la regulació.  

Hauria de garantir la qualitat de la nova legislació en matèria de competència i 

simplificació administrativa per a les empreses.  

I aquí sí que s’afectarien diverses lleis, probablement més de les que conté el PL 

objecte del debat d’avui. Per exemple, avançant més  en la simplificació i l’eficiència de 

la contractació pública. 

I permetin que faci aquí un incís sobre les millores que els governs d’esquerres van fer 

en aquest sentit.  

Ho dic perquè van ser els nostres governs els qui van fer el salt qualitatiu més 

important del punt de vista de la simplificació i la millora de relació entre administrats i 

administració respecte a èpoques anteriors. 

Parlo de la Llei de prevenció i control ambiental de les activitats econòmiques, que 

aquest PL vol modificar en part, i que ha significat simplificar els procediments i reduir 

els costos administratius per a les empreses de manera substancial. 

Va significar , per exemple, que tan sols el 10% de les activitats sotmeses a la Llei 

necessitin  llicència ambiental, ja que la resta s’acullen  al règim de comunicació. 

Es va refondre i, per tant ordenar,  en una sola norma les directives europees i la 

legislació estatal en matèria de contaminació, avaluació d’impacte ambiental i de 

garantia del dret d’informació i participació pública en matèria ambiental.  

S’estima  que aquesta  Llei del Govern anterior ha suposat un estalvi anual aproximat 

d’uns 178 milions d’euros a l’any 2010.  

El gruix de les activitats que van restar  subjectes al règim de comunicació, s’estima en 

unes 235.000.  
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És a dir, es van suprimir les renovacions de permisos plurianuals i es va substituir pel 

sistema de comunicació. 

Per tant,  

seria just i intel·ligent per part de CIU , si vol realment aprofundir en aquest camí de la 

ma del nostre Grup, el reconeixement dels avenços fets en matèria de simplificació , i 

que abandonés definitivament la cançó que els Governs d’esquerres burocratitzen, 

quan el que van fer va ser avançar respecte a la legislació de  l’època anterior.  

 

 

Per tant , pel nostre grup una Llei de Promoció econòmica, en el sentit estricte del 

tema, 

Hauria d’adaptar-se al context de crisi econòmica, 

Hauria d’avançar en el canvi de model productiu, en el sentit de tenir un sistema 

basat en el coneixement i la sostenibilitat, 

I hauria de tenir present  els acords d’empresaris i sindicats que, en aquesta matèria, 

conté l’Acord Estratègic vigent. 

Aquest PL no és exactament això. O ho és de forma parcial.  

És una llàstima que les presses i, de nou, la improvisació del Govern, faci que només 

s’abordin aspectes parcials o , directament, temes que tenen una relació “llunyana” 

amb la promoció econòmica. 

 

I farem alguns esments, 

Pel que fa a l’habitatge,  

un dels sectors més directament afectats per la crisi , pot ser positiva la introducció de 

més flexibilitat als operadors del mercat ( en especial dels privats), però  haurem 

d’analitzar ben de prop la reducció de la redueix en part la capacitat d’intervenció de  

administracions locals sobre la gestió de l’habitatge protegit.  

Pel que fa al comerç, 

Som partidaris de mantenir l’equilibri entre els diversos tipus d’equipaments i sobre la 

definició d’horaris comercials. Sobta, d’entrada, que el Govern entri “ per la via 

d’urgència” aquestes modificacions quan té anunciada una Llei de Comerç. 
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Pel que fa a l’àmbit agroambiental,  

Lamentablement,  creiem que el Projecte de Llei és poc ambiciós perquè  suposi un 

estímul per la reactivació econòmica del sector agroalimentari.   

En aquest punt el nostre Grup estaria en disposició de fer més aportacions en la línia 

de la creació d’una Agència d’inspecció i control de la qualitat i la seguretat 

alimentària, transversal i única. 

I també en la millora de l’ agilitat en la obtenció dels diferents permisos i llicències per 

a l’apertura d’un activitat relacionada amb l’activitat agroalimentària, que aquest PL no 

conté. 

 

Per anar acabant, 

 

Es a dir , el marc en el que nosaltres estarem diposats a acordar té 4 costats: 

1- que la simplificació mai pot ser l’equivalent de la supressió d’òrgans de 

participació i control de la societat civil o de les organitzacions sindicals i patronals. 

2- No caurem en el parany de confondre “entrebancs burocràtics” amb  garanties 

pels consumidors i usuaris 

3- La protecció del medi natural , i el seu equilibri amb l’ activitat econòmica 

4-   En usar la crisi com una coartada per desregular  o deixar fora del control 

públic els serveis bàsics per a la comunitat. 

 

En aquest marc, es on podrem acordar. 

 

 

 

 

  

 

 


