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Sessió 22, dijous 20 d’abril de 2017

Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a presentar el Pla estratègic del Centre Tecnològic de Catalunya en 
compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats. Tram. 357-00442/11. Comissió 
d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Compareixença de Xavier Torra, president d’Eurecat, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement per a informar sobre el desenvolupament i el futur d’Eurecat després 
de la integració de sis centres tecnològics avançats. Tram. 357-00270/11. Comissió 
d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista en el debat i 
la discussió del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives. Tram. 250-
00712/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 
275, 160).

4. Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. 
Tram. 250-00731/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 275, 180).

5. Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa a Sant Feliu de 
Llobregat. Tram. 250-00773/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 58; 
esmenes: BOPC 336, 22).

6. Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia de projectes in-
novadors. Tram. 250-00779/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 300, 66; 
esmenes: BOPC 336, 24).
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista 
en el debat i la discussió del Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 42967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la par-
ticipación del sector cooperativista en el debate y discusión del Proyecto de Ley de 
modificación de la Ley de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito 
de las cooperativas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Lamentablemente la historia de muchas secciones de crédito en Cataluña se ha 

caracterizado por su desaparición a consecuencia de situaciones de insolvencia. Es-
tas situaciones han comportado en muchos casos el peligro de desaparición del aho-
rro de muchos cooperativistas y depositantes en dichas instituciones. Ciertamente, 
la política, o más bien la ausencia de política, de supervisión prudencial indepen-
diente por parte de la Generalitat sobre este tipo de entidades ha propiciado las su-
cesivas crisis de entidades.

En consecuencia, es conveniente plantear la introducción de mecanismos de ga-
rantía para garantizar, en caso de futuras insolvencias, del dinero de pequeños aho-
rradores y depositantes de este tipo de garantías, al estilo de los fondos de garantías 
colectivos que han ido siendo introducidos en las políticas de supervisión prudencial 
de las entidades financieras.

En este sentido, la tramitación del projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de 
les cooperatives (Tram. 353-00169/11) (en adelante, el «Projecte») es una excelente 
oportunidad para abordar la profesionalidad e independencia en la supervisión pru-
dencial de este tipo de entidades.

No obstante, es indispensable asegurar durante esta tramitación un amplio de-
bate y consenso en la adopción de cualquier medida que afecte el normal funciona-
miento de las secciones de crédito de las cooperativas.

Lamentablemente, el Govern de la Generalitat omitió someter dicho Projecte y 
su contenido al preceptivo dictamen del Consell Superior de la Cooperació, órgano 
consultivo y de participación del sector cooperativista de Cataluña, y el cual, con-
forme a la Ley 12/2015, de 9 julio, de Cooperativas de Cataluña, debe dictaminar 
sobre cualquier norma que afecte al sector.

Esta circunstancia, además de una desaire al sector cooperativista de Cataluña, 
ha hurtado la posibilidad realizar un debate abierto, participativo y profundo en el 
órgano de participación cooperativa oficial.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern a: 
1. Someter el Projecte a debate y dictamen en el seno del Consell Superior de la 

Cooperació.
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2. Remitir con carácter urgente el correspondiente dictamen al Parlament de Ca-
taluña.

Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP Cs 
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00731/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43272 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el 
objetivo 12 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó 

por unanimidad la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible cuya puesta en marcha 
se inició el 1 de enero de 2016. Los 17 Objetivos que presenta la Agenda 2030 así 
como las 169 metas conexas son el resultado de más de dos años de un proceso en el 
que se han realizado consultas públicas y en el que la sociedad civil ha podido par-
ticipar. Los miembros de Naciones Unidas se comprometieron a implementar en los 
próximos 15 años cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

Para poder llevar a cabo cada uno de los objetivos de la Agenda 2030 desde Na-
ciones Unidas se instó a sus miembros a considerar las aportaciones de la sociedad 
civil, el sector privado y otras partes interesadas, teniendo en cuenta las circuns-
tancias, políticas y prioridades de cada país. Los parlamentos nacionales y otras 
instituciones también pueden apoyar esos procesos. (Resolución aprobada por la 
Asamblea General el 25 de septiembre de 2015. A/RES/70/1). En este sentido es im-
prescindible que en los próximos 15 años exista una gobernanza óptima entre todos 
los niveles, sea local, nacional, o internacional para implementar con éxito la men-
cionada Agenda.

En particular, el Objetivo 12 de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 es el si-
guiente: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Tener en cuenta la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la elaboración de to-

das sus políticas.
2. Informar al Parlament de cómo se prevé implementar el Objetivo 12 de la 

Agenda 2030 a fin de que pueda hacer su seguimiento.
3. Colaborar con todos los actores necesarios para implementar el Objetivo 12 

de la Agenda 2030.

Palacio del Parlamento, 23 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el centre de transformació d’Endesa a 
Sant Feliu de Llobregat
250-00773/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 46609 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades 

i Santacreu, diputat, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socia-
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre el Centre de Transformació d’Endesa 
Distribución Eléctrica S.L.U. al municipi de Sant Feliu de Llobregat, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
La companyia elèctrica Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., disposa d’un Cen-

tre de Transformació en el carrer Remigi Guix núm. 2-4 de Sant Feliu de Llobre-
gat, identificat com a LL06727. que dóna subministraments a diferents carrers de 
la localitat.

L’informe de l’Inspector en Cap de la Policia Local de Sant Feliu de Llobregat, 
en data 18 d’octubre 2016, acredita que en aquest Centre de Transformació, entre l’1 
de gener de 2015 i el 14 d’octubre 2016, s’han produït incidències en el subministra-
ment elèctric que han afectat directament el servei públic municipal d’enllumenat 
dels carrers, així com el normal funcionament dels semàfors en la zona en què dóna 
servei aquest centre de transformació, i en la prestació d’alguns altres serveis, com 
el de recollida d’escombraries, que s’efectua per la nit; destaquen igualment incidèn-
cies que afecten a la seguretat del centre de transformació i que han generat alarma 
en la població, tenint en compte que la majoria d’incidències s’han produït a partir 
de les 18 hores.

L’informe de l’Enginyer Tècnic Municipal del Servei de Manteniment Ciutat 
i Via Pública de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, de data 24 d’octubre de 
2016, reflecteix diferents incidències en el subministrament elèctric al 2016, que han 
afectat directament el servei públic municipal d’enllumenat dels carrers, així com la 
resposta donada per la companyia de subministrament elèctrica Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.U., en relació a la degradació del material, afectacions climatològiques 
i una explosió al centre de transformació amb un incendi. L’informe de l’Enginyer 
Tècnic Municipal conclou que no es poden relacionar els talls de subministrament 
amb un excés de càrregues del centre o un mal dimensionament del mateix, fent 
constar que la última afectació en el centre, el 14 d’octubre, s’havia donat en hora-
ri de matinada i amb una climatologia adversa amb pluges abundants, arribant a la 
conclusió que la fallida va ser com a conseqüència d’un problema d’aïllament o es-
tanquitat entre el centre i l’exterior, un fet que provoca l’entrada de l’aigua i produeix 
fallides en els circuits interns així com una fallida elèctrica del subministrament al 
humitejar-se les instal·lacions. A l’informe tècnic es posa de manifest la manca de 
manteniment realitzat al centre i s’evidencien els riscos provocats a la ciutadania  
de Sant Feliu de Llobregat el disposar d’un CT en l’emplaçament existent, amb poca 
ventilació i amb problemes d’estanqueïtat de les instal·lacions elèctriques associa-
des als circuits i elements de distribució de la xarxa elèctrica de companyia Endesa 
Distribución S.L.
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L’afectació del 14 d’octubre del 2016 va tenir una durada de 5 hores i 38 minuts, 
afectant a 1.941 usuaris del municipi de Sant Feliu de Llobregat.

Les instal·lacions existents a l’interior de l’esmentat centre, que conformen la xar-
xa elèctrica de distribució d’Endesa Distribución Eléctrica S.L.U., fins al secciona-
ment d’entrega d’energia inclòs, són de la seva propietat, havent-ne d’assumir la seva 
conservació, manteniment i reparació.

Vist el que es preveu a l’article 39 de la Llei 24/2013, de 26 de desembre del Sec-
tor elèctric, en relació a la regulació de la distribució de l’energia elèctrica dins el 
marc jurídic normatiu i autonòmic, en relació amb els articles 40.1.a, i 51, que es-
tableixen l’obligació a les empreses distribuïdores de mantenir les xarxes de distri-
bució en condicions adequades de conservació i idoneïtat tècnica, per tal de prestar 
un servei de forma regular i continua amb nivells adequats de qualitat. Articles que 
s’han de posar en relació amb l’article 105, següents i concordants del Reial Decret 
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribu-
ció, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions 
d’energia elèctrica, on expressament es preveu que el distribuïdor és responsable del 
compliment dels nivells de qualitat.

Vist el que es preveu al Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en cen-
trals elèctriques, subestacions i centres de transformació. Vista la normativa des-
envolupada, en relació a la distribució autoritzada a Endesa Distribución Eléctrica 
S.L.U., en la Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s’aproven a 
Fecsa-Endesa les Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa 
i a les instal·lacions d’enllaç, de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial, del Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya, 
que té les competències en relació a l’autorització administrativa de les instal·lacions 
energètiques ubicades a Catalunya, així com la inspecció i control de les prescripci-
ons tècniques i de seguretat de les instal·lacions energètiques.

Atès que davant dels fets relacionats i degut a què existeix una evident manca 
de manteniment en el Centre de Transformació situat al carrer Remigi Guix núm. 
2-4 de Sant Feliu de Llobregat, que pertany a la companyia elèctrica Endesa Distri-
bución Eléctrica S.L.U., identificat com a LL06727 i que dóna subministraments a 
diferents carrers de la localitat, la qual cosa està afectant al normal funcionament 
del servei públic municipal d’enllumenat dels espais públics, i tanmateix comporta 
riscos per la ciutadania de Sant Feliu de Llobregat, en l’emplaçament existent, per 
les causes identificades en els informes tècnic i de la policia, de poca ventilació i 
problemes d’estanqueïtat de les instal·lacions elèctriques, associades als circuits i 
elements de distribució de la xarxa elèctrica, de la companyia Endesa Distribución 
Eléctrica S.L.U.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a que: 
1. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 

d’Empresa i Coneixement, en exercici de les seves competències, inspeccioni les 
instal·lacions energètiques corresponents al Centre de Transformació d’Endesa Dis-
tribución Elèctrica S.L.U., situat al carrer Remigi Guix núm. 2-4, de Sant Feliu de 
Llobregat, per tal d’analitzar si s’adeqüen a les prescripcions tècniques i de seguretat 
aprovades per la Generalitat de Catalunya, procedint en el seu cas a dur a terme les 
accions que corresponguin, en exercici de les seves facultats de control, conduents 
a resoldre de forma immediata els problemes de poca ventilació i d’estanqueïtat de 
les instal·lacions elèctriques, associades als circuits i elements de distribució de la 
xarxa elèctrica, i, si s’escau, a sancionar a la empresa Endesa Distribución Elèctri-
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ca S.L.U., per les afectacions produïdes entre l’1 de gener de 2015 i el 14 d’octubre 
2016, al dit Centre de Transformació.

2. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement, informi a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 
totes les actuacions que dugui a terme, així com del Pla de Seguretat, Pla de man-
teniment i nivells de qualitat corresponents al Centre de Transformació d’Endesa 
Distribución Elèctrica S.L.U., situat al carrer Remigi Guix núm. 2-4, de Sant Feliu 
de Llobregat, per tal que amb la intervenció que s’estableixi per part de la Direcció 
General, en un termini curt de temps, es resolguin totes les deficiències identifica-
des a l’informe tècnic municipal, que garanteixin la seguretat del Centre de Trans-
formació i el normal subministrament de l’energia elèctrica, per tal que no es tor-
ni a veure afectat el servei públic municipal d’enllumenat dels carrers, així com el 
normal funcionament dels semàfors en la zona a què dóna servei aquest Centre de 
Transformació, i en general, la prestació normal d’altres serveis, com el de recollida 
d’escombraries que s’efectua per la nit.

3. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement insti a que Endesa Distribución Elèctrica S.L.U, presen-
ti un pla d’actuació que contempli el desplaçament del Centre de Transformació de 
Sant Feliu de Llobregat a un altre indret, on les condicions de seguretat i la pròpia 
existència del Centre no tinguin cap afectació pels veïns.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santa-

creu i Eva Martínez Morales, diputats, GP SOC 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50359; 50534 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 16.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 50359)

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
De modificació

2. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement, informi a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 
totes les actuacions que dugui a terme, així com del Pla de Seguretat, Pla de man-
teniment i nivells de qualitat corresponents al Centre de Transformació d’Endesa 
Distribución Elèctrica S.L.U., situat al carrer Remigi Guix núm. 2-4, de Sant Feliu 
de Llobregat, per tal que amb la intervenció que s’estableixi per part de la Direcció 
General, en un termini curt de temps, es resolguin totes les deficiències identificades 
a l’informe tècnic municipal, que garanteixin la seguretat del Centre de Transforma-
ció i el normal subministrament de l’energia elèctrica, per tal que no es torni a veure 
afectat el servei públic municipal d’enllumenat dels carrers, així com el normal fun-
cionament dels semàfors en la zona a què dóna servei aquest Centre de Transforma-
ció, i en general, la prestació normal d’altres serveis públics.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
D’addició

3. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement insti a que Endesa Distribución Elèctrica S.L.U, presenti 
un pla d’actuació que contempli el desplaçament immediat del Centre de Transfor-
mació de Sant Feliu de Llobregat a un altre indret, on les condicions de seguretat 
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i la pròpia existència del Centre no tinguin cap afectació pels veïns, tal i com han 
reclamat més de 1100 d’aquests veïns mitjançant queixes reiterades i la recollida i 
entrega de signatures, tan a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat indus-
trial, com davant la pròpia companyia subministradora.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50534)

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

2. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement, informi a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat de 
totes les actuacions que dugui a terme., així com del Pla de Seguretat, Pla de man-
teniment i nivells de qualitat corresponents al Centre de Transformació d’Endesa 
Distribución Elèctrica S.L.U., situat al carrer Remigi Guix núm. 2-4, de Sant Feliu 
de Llobregat, per tal que amb la intervenció que s’estableixi per part de la Direcció 
General, en un termini curt de temps, es resolguin totes les deficiències identifica-
des a l’informe tècnic municipal, que garanteixin la seguretat del Centre de Trans-
formació i el normal subministrament de l’energia elèctrica, per tal que no es tor-
ni a veure afectat el servei públic municipal d’enllumenat dels carrers, així com el 
normal funcionament dels semàfors en la zona a què dóna servei aquest Centre de 
Transformació, i en general, la prestació normal d’altres serveis, com el de recollida 
d’escombraries que s’efectua per la nit.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. La Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial del Departament 
d’Empresa i Coneixement insti a que Endesa Distribución Elèctrica S.L.U, a donar 
compliment a la resolució que resulti de la instrucció de l’expedient administratiu 
abans esmentat.
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els programes de valorització prèvia  
de projectes innovadors
250-00779/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47015 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 10.01.2017

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 els programes de 
valorització prèvia de projectes innovadors, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
Hem traslladat múltiples vegades la necessitat de potenciar la nostra transferèn-

cia tecnològica i de fet, la transferència de coneixement en general. I ho fem per 
millorar les nostres dades en innovació, unes dades que continuen sent negatives 
especialment en assumptes com els nivells d’innovació a les pimes i microempreses 
o amb l’objectiu de millorar el balanç, avui dia especialment negatiu, d’importació 
i exportació de béns tecnològics.

Creiem que la clau de millora d’aquesta transferència tecnològica està, per un 
costat, en unes fórmules de finançament que puguin permetre accedir a tot un con-
junt de serveis que a dia d’avui són difícils de conèixer especialment per les micro-
empreses i les petites empreses, però en molts casos també per mitjanes empreses.

Per un altre costat, sabem que seria essencial incidir molt en la millora del procés 
de transferència i per això tenim diverses propostes.

Creiem que en el llançament d’una iniciativa de millora tecnològica a través de 
R+D+i, seria necessari crear un programa pilot de valorització de la iniciativa que 
formi part del procés de transferència tecnològica.

El llançament d’un R+D+i per part de d’una empresa és complex i necessita d’un 
treball previ, que ens permeti conèixer l’impacte del nou producte que es pretén 
llançar i quin serà el valor afegit que la recerca, ja en forma d’innovació, aportaran 
i per tant, seríem capaços de saber si el procés tindrà un retorn econòmic o social 
clar, sabrem si el producte o servei generat serà un MVP (Producte de viabilitat mí-
nima i sinó suposarà pèrdues econòmiques i de recursos no materials, per part de 
l’empresa.

Aquest procés també necessari per ser el més eficient i eficaç possible alhora 
d’aplicar els recursos econòmics que des de l’Administració es destina a la realit-
zació de nous projectes de R+D+i, uns projectes que semblin projectes d’innovació 
disruptiva però que acaben, una vegada feta la valoració, acaben sent projectes sense 
impacte en el mercat i sense i sense capacitat de palanca ni de canvi.

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 elaborar un pro-

grama de valorització de projectes innovadors, col·laborant amb els centres de trans-
ferència tecnològica, tenint com a destinatàries les pimes de base tecnològica i que 
tingui com a objectiu aportar eines, coneixements i recursos tècnics que permetin a 
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aquestes l’elaboració de projecte de R+D+i garantint la seva sostenibilitat i augmen-
tant la competitivitat dels projectes elaborats en el mercat.

Palau del Parlament, 2 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50535 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 16.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50535)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reforçar els pro-
grames de valorització de projectes innovadors, col·laborant amb els centres de 
transferència tecnològica, els centres de recerca i les universitats, tenint com a des-
tinatàries les empreses, especialment les pimes i que tingui com a objectiu aportar 
eines, coneixements i recursos tècnics que permetin a aquestes la identificació i ac-
cés a nova tecnologia i propietat intel·lectual externa a l’empresa, i l’elaboració de 
projectes d’R+D+I col·laboratius. També és objectiu d’aquests programes l’aflora-
ment al mercat de nova tecnologia disruptiva mitjançant la creació d’empreses de 
base tecnològica.
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