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Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença d’Antonio Fernández, secretari general de l’Associació Espanyo-
la d’Empreses Productores i Desenvolupadores de Videojocs i Software d’Entrete-
niment, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre el futur 
del sector. Tram. 357-00276/11. Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en 
el setanta-cinquè aniversari de la seva mort. Tram. 250-00650/11. Grup Parlamentari 
Socialista. Debat i votació (text presentat: BOPC 252, 32).

3. Proposta de resolució sobre les cambres de comerç. Tram. 250-00665/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 256, 38; esmenes: BOPC 292, 21).

4. Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas 
pel nucli urbà de Begues. Tram. 250-00669/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 
presentat: BOPC 262, 30; esmenes: BOPC 305, 35).

5. Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les 
convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca. Tram. 250-00670/11. Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 262, 32; esmenes: BOPC 305, 35).

6. Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa. Tram. 250-
00687/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 268, 18; esmenes: BOPC 
305, 36).

7. Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria 
intestinal. Tram. 250-00689/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació (text 
presentat: BOPC 268, 20).

8. Sol·licitud de compareixença del director general de l’Institut de Recerca en Ener-
gia de Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
l’estat de l’ens i la seva gestió. Tram. 356-00544/11. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del director general de Recerca davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’Institut de Recerca en Ener-
gia de Catalunya. Tram. 356-00545/11. Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari 
Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Albert 
Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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10. Sol·licitud de compareixença de la directora de l’Institut Català d’Energia davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’estat de l’Institut de Re-
cerca en Energia de Catalunya. Tram. 356-00546/11. Alícia Romero Llano, del Grup 
Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comis-
sió d’Empresa i Coneixement perquè presenti el Pla estratègic del Centre Tecnològic 
de Catalunya en compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats. Tram. 356-
00566/11. Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan García 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Alícia Romero Llano, del Grup Parla-
mentari Socialista, Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
Sergio Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
Albert Botran i Pahissa, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Clúster Català de la Moda 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la seva tasca i la situació 
del tèxtil i la moda. Tram. 356-00583/11. Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença d’Àngels Chacón, primera tinent d’alcalde i regidora 
de Dinamització Econòmica, Coneixement i Interior de l’Ajuntament d’Igualada, davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el projecte Inter-Tex. Tram. 
356-00584/11. Jordi Munell i Garcia, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de les coordinadores del Grup de Treball d’Igualtat 
de Gènere de la Xarxa Vives d’Universitats davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment perquè presentin l’informe «La perspectiva de gènere a la docència i la recerca 
a les universitats de la Xarxa Vives». Tram. 356-00570/11. Jordi Munell i Garcia, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Punt 2 | Debat i votació

Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
250-00650/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39855 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.11.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reconeixement 
de la vida i obra de Joan Peiró en el 75è aniversari de la seva mort, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 24 de juliol de 2017 es compliran 75 anys de l’afusellament de Joan Peiró Be-

lis. Joan Peiró, va ser i és una figura cabdal pel moviment obrer català. Revolucio-
nari, sindicalista, cooperativista i anarcosindicalista.

Joan Peiró va posar en pràctica, durant tota la seva vida, les idees d’una econo-
mia alternativa impulsant el moviment cooperatiu. A Mataró, conjuntament amb 
d’altres companys fundà la Societat Cooperativa Cristalleries de Mataró que mai 
abandonà. La cooperativa del vidre oferia diferents serveis als associats: formació 
per als fills dels treballadors, ajuts en casos de malaltia o activitats culturals.

Joan Peiró, va ser secretari general de la CNT en els anys 20 i ministre d’Indús-
tria de la Segona República Espanyola, i durant la guerra alçà la veu contra la vio-
lència i la repressió de tots els signes. Sempre va ser conseqüent amb els seus ideals 
tant en la seva vida pública com en la privada. I en deixà constància en la seva obra 
escrita sobre la teoria i la practica de l’acció sindical.

Va ser exiliat i capturat a França i retornat a Espanya sota la dictadura fran-
quista, on va ser jutjat per un tribunal militar –amb la sentència ja dictada–, sentèn-
cia que no es va canviar malgrat els nombrosos testimonis en el seu favor aportats 
per institucions i persones.

Joan Peiró va ser sentenciat i afusellat amb sis militants més de la CNT a Paterna 
el 24 de juliol de 1942.

Avui, Joan Peiró és Fill adoptiu de Mataró, per tot el llegat que ens va deixar en 
tants àmbits, destacant el sindical i cooperatiu.

Creiem que Catalunya ha de recordar a Joan Peiró en el 75è aniversari de la seva 
mort.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
1. Realitzar els actes necessaris de reconeixement a la vida i obra de Joan Peiró.
2. Donar suport als actes de reconeixement a Joan Peiró que organitzaran a Ma-

taró la plataforma ciutadana i l’Ajuntament de la ciutat.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les cambres de co-
merç, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les cambres de comerç de Catalunya, des de la seva realitat territorial, i adap-

tant-se a les necessitats empresarials de diferents magnituds, realitzen una funció 
essencial de suport a la internacionalització i innovació de l’empresa catalana, ob-
jectius irrenunciables per al teixit empresarial català com a via de sortida de la cri-
sis i construcció d’un nou model productiu per al qual també, amb el suport de les 
cambres de comerç, tindran un paper essencial els emprenedors.

El model de cambres actual ha tingut sempre una voluntat de col·laboració i co-
ordinació amb el Govern en bona part de les polítiques empresarials, però sempre 
mantenint la seva autonomia, aportant el punt de vista territorial a les propostes i 
actuacions conjuntes del sistema cameral català.

La redacció de l’avantprojecte de llei de cambres de comerç sembla que podria 
trencar bona part d’aquest model i s’allunya de la realitat del teixit empresarial ca-
talà i de la voluntat d’obtenir una llei consensuada i ajustada a la realitat econòmica 
empresarial i territorial.

Sense la participació de les cambres de comerç difícilment podrem obtenir una 
llei útil i encara menys si, com preveu l’avantprojecte de llei, es vol substituir el 
Consell General de Cambres de Catalunya per una cambra de comerç general de 
Catalunya, que transformaria la resta de cambres en unes delegacions sense capa-
citat de decisió.

Aquesta mesura, del tot intervencionista, acaba creant una estructura que acaba-
ria amb la naturalesa actual de les cambres de comerç, sota el control d’un organis-
me que competiria en captació d’empreses i representació amb les tretze cambres 
actuals.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Mantenir, a la pròxima llei de cambres de comerç de Catalunya actualment 

en redacció, el nivell de representativitat i autonomia de les actuals cambres de 
comerç de Catalunya a través del Consell General de Cambres de Catalunya, man-
tenint aquest òrgan de govern com a òrgan de coordinació de les cambres a Cata-
lunya.

2. Assegurar a aquesta mateixa llei un sistema de finançament suficient per a les 
cambres de comerç catalanes.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 45667 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45667)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Mantenir, a la pròxima llei de cambres de comerç de Catalunya actualment en 
redacció, el nivell de representativitat i autonomia de les actuals cambres de comerç 
de Catalunya. a través del Consell General de Cambres de Catalunya, mantenint 
aquest òrgan de govern com a òrgan de coordinació de les cambres a Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Establir un marc de d’assoliment de recursos econòmics, que garanteixi l’exer-
cici de les funcions que legalment tinguin atribuïdes.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i 
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 40870 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la lí-
nia de 220 kV de Constantí a Vilaseca, al seu pas pel nucli urbà de Begues, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Comissió d’Empresa i Coneixement va aprovar en data 22/09/2016 la Re-

solució 290/XI que, entre altres coses, reclamava el compliment dels acords de la 
Comissió Tècnica establerta per trobar una solució a la línia de 220 kV Constantí- 
Viladecans al seu pas per Begues.

En aquesta proposta de Resolució s’apostava com a solució el desplaçament de la 
línia i es reclamava que Red Eléctrica de España redactés un nou document inicial 
del projecte, així com la tramitació de l’estudi d’impacte ambiental.

Aquesta línia resulta especialment conflictiva en determinades zones urbanes al 
seu pas per Begues i al llarg dels anys s’han manifestat diverses vegades les inqui-
etuds de la població al respecte de la mateixa i s’ha reafirmat la voluntat municipal 
de resoldre les problemàtiques derivades d’aquesta infraestructura elèctrica.

Ja al 2005 REE va elaborar un estudi per al desplaçament en el que es destaca-
ven determinats condicionants com altres línies que hipotecaven traçats alternatius, 
les servituds per edificacions existents, els condicionants ambientals com les àrees 
ZEPA protegides per la Xarxa Natura, o l’afectació de diverses àrees d’interès his-
tòric, agrícola, arquitectònic i arqueològic.

Tant és així que mai es va arribar a realitzar un estudi d’Avaluació d’Impacte 
Ambiental i, presumiblement, quan es realitzi a petició de la resolució aprovada pel 
Parlament de Catalunya, seguiran apareixent les mateixes dificultats.

En aquest context, doncs, és convenient recuperar treballs anteriors ja fets en re-
lació a aquest tema: 

1) L’octubre del 2009, REE va elaborar el projecte de modificació de la línia 
elèctrica (documento comprensivo del proyecto de modificación de la línia aeria de 
transporte de energía eléctrica a 220 kV Penedés-Viladecans) contemplant l’opció 
del soterrament com la més viable des del punt de vista del seu impacte sobre el ter-
ritori, opció refermada pel Departament de Medi Ambient en el seu escrit de data 
14 de gener de 2010.

2) També el 2010, REE realitza el document Informe de alternativas de ubica-
ción del apoyo PAS 438. Soterramiento parcial de la línea aérea de transporte de 
energía eléctrica de simple circuito a 220 kV SE Penedés - SE Viladecans en el tra-
mo 438-440).

3) El novembre del 2010, REE envia un nou escrit a l’Ajuntament de Begues 
en relació al punt anterior, que fa referència als treballs de soterrament, al seu cost 
aproximat i a l’alternativa adoptada. Citem un fragment a continuació: 
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«La longitud aproximada del tramo sería de unos 640 m en subterráneo y de 410 
en aereo (232 m a un lado y 1787 al otro lado del trado subterraneo). El coste eco-
nómico estimado (aproximado) sería de 2.500.000 €.»

4) El juliol de 2012, REE realitza el projecte constructiu Proyecto de construc-
ción: acceso y plataforma para apoyo T-438 pas de a línea aérea de transporte de 
energía eléctrica 220 kV SE Penedés - SE Viladecans. Aquest document entra a 
l’Ajuntament de Begues el març de 2013.

Donat aquest informe i valorades les alternatives es va optar, conjuntament amb 
el municipi, pel soterrament de la línia, i es va acordar iniciar l’actuació en una pri-
mera fase corresponent al tram de Begues Parc.

Degut a aquest principi d’acord, l’Ajuntament de Begues aprova l’abril del 2011 
la modificació puntual número 17 del Pla General d’Ordenació Municipal per adap-
tar-lo a l’esmentat soterrament. El 2011, l’Ajuntament de Begues tenia pressuposta-
da una partida per a iniciar el soterrament de 1.237.176,86 € així com el compromís 
d’ICAEN en l’aportació de 1.000.000 €.

Malgrat tot, en data d’avui el projecte de soterrament es troba aturat degut a la 
manca de disponibilitat pressupostària.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Incorporar en la redacció del nou document inicial a què fa referència el punt a)  

de la Resolució 290/XI, i a l’estudi d’impacte ambiental a què fa referència el  
punt c), totes les opcions, inclosa l’opció del soterrament.

2) Col·laborar amb l’ajuntament de Begues per impulsar un procés participatiu 
amb l’objectiu de valorar totes les opcions per resoldre la problemàtica de la línia de 
220 kV al seu pas per Begues.

3) Promoure una consulta popular per decidir la millor opció, un cop finalitzades 
totes les fases del procés participatiu.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46583 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46583)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. En el cas que l’ajuntament de Begues decidís impulsar un procés participatiu 
amb l’objectiu de valorar totes les opcions per resoldre la problemàtica de la línia de 
220 kV al seu pas per Begues, la Generalitat de Catalunya col·laborarà amb l’ajun-
tament de Begues pel correcte desenvolupament del procés participatiu o consulta 
popular.
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de 
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 40892 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.11.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per incloure la clàusula d’equilibri de gènere a les convocatòries d’ajuts en Suport 
als grups de Recerca, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Cada tres o quatre anys la Generalitat convoca ajuts en Suport als Grups de Re-

cerca (convocatòria SGR).
A la convocatòria de 2009, el punt 9 d’avaluació i selecció, incloïa un apartat g, 

referit a la igualtat entre dones i homes que deia així: «Es tindrà en compte l’equi-
libri de gènere en el si del grup de recerca i la presència d’un investigador o d’una 
investigadora júnior que actuï com a persona coordinadora en formació, que tingui 
delegades algunes atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador del 
grup de recerca.» 

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) també mencio-
nava la necessitat de vetllar per l’equilibri de gènere: «L’establiment de la composi-
ció equilibrada pel que fa a gènere dels grups com un dels criteris de valoració en 
l’avaluació dels grups de recerca de la convocatòria SGR-DGR l’any 2009.»

A la convocatòria del 2014 aquests paràgrafs van desaparèixer i únicament va 
quedar el compromís que «l’AGAUR vetllarà a fi que a la comissió de selecció hi 
hagi paritat».

Atès que la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, en 
el seu article 28, referit a Universitats i recerca diu: 

2. Per a complir l’objectiu d’assolir la igualtat efectiva de dones i homes en l’àm-
bit universitari i de la recerca, les universitats han de a) potenciar el treball de les 
dones investigadores i llur participació en els grups de recerca i fer visibles llurs 
aportacions en els àmbits científics i tècnics.

3. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els centres i institucions de 
recerca catalans han de a) garantir la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera 
docent i en la carrera investigadora.

Considerant també dades com les següents: Pel període 2014-2016 s’han reco-
negut 1652 grups de recerca amb 23.000 membres (46,5% dones, 53,5% homes), 
13.898 dels quals són doctors (41,5% dones, 58,5% homes), però només un 25% són 
liderats per dones.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar el paràgraf següent: «Es tindrà en compte l’equilibri de gènere 

en el si del grup de recerca i la presència d’un investigador o d’una investigadora 
júnior que actuï com a persona coordinadora en formació, que tingui delegades al-
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gunes atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador del grup de re-
cerca», tota vegada que amb aquesta precisió s’aconsegueix que les dones tinguin 
més visibilitat i pes dins d’un grup de recerca i s’aconsegueix donar tasques de 
responsabilitat i visibilitat als joves del grup.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46584 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46584)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar el paràgraf següent: «Es tindrà en compte l’equilibri de gènere en 

el si del grup de recerca i la presència d’un investigador o d’una investigadora júnior  
que actuï com a persona coordinadora en formació, que tingui delegades algunes 
atribucions de l’investigador o la investigadora coordinador del grup de recerca», 
tota vegada que amb aquesta precisió s’aconsegueix que les dones tinguin més visi-
bilitat i pes dins d’un grup de recerca i s’aconsegueix donar tasques de responsabi-
litat i visibilitat als joves del grup.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació de 
l’economia col·laborativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’economia col·laborativa és un dels resultats sorgits del nou paradigma tecnolò-

gic nascut de l’aparició d’Internet. De fet, el naixement d’Internet va suposar al seu 
moment l’inici de canvis que han anat més enllà dels tecnològics, per transformar-se 
en una realitat cultural i social, una nova manera d’entendre en horitzontal les re-
lacions de tot tipus, també les dels consumidors amb els serveis consumits, gene-
rant-se noves oportunitats, en aquest cas, de negoci.

Aquestes oportunitats s’han aprofitat per part del món empresarial i han fet que 
avui ens trobem que aquestes arriben a competir amb models de negocis ja exis-
tents, consolidats i en molts casos, també fonts d’innovació.

Les noves formes d’economia col·laborativa plantegen clars reptes als marcs nor-
matius ja existents, uns reptes que transformats en dubtes generen incertesa i certs 
greuges comparatius que han de ser afrontats amb agilitat i flexibilitat.

Avui dia l’economia col·laborativa és encara poc important en termes absoluts, 
però està creixent ràpidament i guanyant quotes importants de mercat en alguns 
sectors.

La necessitat de regulació és evident i, per tant, creiem que és ara, en ple crei-
xement d’aquest model de negoci, quan el Govern de la Generalitat ha de prendre 
les iniciatives de regulació que la societat catalana i en especial el món empresarial, 
estan esperant.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya les conclusions dels treballs pre-

paratoris sobre la regulació de l’economia col·laborativa que sembla estar duent a 
terme la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa, seguint les pro-
postes presentades al document «Una agenda europea per la economia col·laborati-
va» del 2 de juny de 2016 de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell, 
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, abans de març 
de 2017.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 46585 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 17.01.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46585)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

Presentar al Parlament de Catalunya les conclusions de la Comissió Interdepar-
tamental de l’Economia Col·laborativa sobre la regulació de l’economia col·labora-
tiva el segon semestre de 2017.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia 
inflamatòria intestinal
250-00689/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 42183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Irene 

Rigau i Oliver, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la propos-
ta de resolució següent sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria 
intestinal (MII), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Co-
neixement.

Exposició de motius
La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica que afecta l’apa-

rell digestiu. En aquesta malaltia s’alternen períodes d’activitat de la malaltia amb 
símptomes importants (brots o crisis) amb períodes en els quals la malaltia s’atenua 
(fases de remissió).

Quan apareix un brot greu, pot ésser necessari tractament hospitalari i pot pas-
sar que el període d’ingrés a l’hospital coincideixi amb dates de proves i exàmens 
universitaris.

El fet de no poder-se presentar a les esmentades proves, pot comportar greus per-
judicis acadèmics i econòmics pel noi o noia hospitalitzat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1) Estudiar en el marc del Consell Interuniversitari la resposta de les universitats 

catalanes amb caràcter homogeni a la situació derivada, quan s’escau, de l’hospita-
lització dels estudiants malalts de malaltia inflamatòria intestinal (MII) per haver 
patit un brot greu de la malaltia.

2) Establir els mecanismes per tal que, prèvia certificació pertinent de l’autoritat 
sanitària, els estudiants amb brot greu de MII tinguin garantit un calendari adequat 
de proves acadèmiques.

3) Assegurar que els canvis de dates de proves i exàmens pels estudiants univer-
sitaris amb MII no tinguin efectes perjudicials econòmics per part de l’estudiant.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Irene Rigau i Oliver, diputada, GP JS
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