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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LES POLÍTIQUES DEL 

CONEIXEMENT (Tram. 302-00062/12) 

 

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 

Campus territorials: estudiantat 

 

1- Reforçar la garantia dels drets socials i sanitaris a tots els estudiants que marxen 

de la seva ciutat d'origen per desenvolupar la seva carrera universitària en una altra 
ciutat catalana. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 1 JXCAT I ERC 

 

2- Ampliar, per al proper curs 2019-20, el programa de beques específic (transport, 

manutenció i allotjament) destinades als estudiants que han hagut de traslladar la 
seva residència a una ciutat-universitària per realitzar els seus estudis universitaris. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 2 JXCAT I ERC 

 

3- Impulsar convenis, per al proper curs 2019-20, i reforçar els que les universitats 

tenen amb les ciutats on hi ha campus per tal de promoure programes d’acolliment 
conjunt per a tot l’estudiantat provinent d’altres ciutats, de manera que puguin 
obtenir informació, atenció i serveis personalitzats, en especial, en l'allotjament, la 

cultura i el lleure que la ciutat ofereix. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 3 DE JXCAT I ERC 

Aprovats:  Unanimitat (124 vots a favor) 

 

Campus territorials: localització del coneixement 

  

4. Debatre en el si del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement les dificultats 

del nostre sistema de coneixement per produir efectes contundents en el teixit 
productiu. La vaiorització del coneixement, la seva localització territorial, en definitiva, 

el nostre sistema d'innovació necessita d'una estratègia conjunta amb l'Educació 
superior, la recerca i el teixit productiu que representa el PN@SC. 

 S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DE JXCAT I ERC 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC i diputada 

no adscrita) i 2 abstencions (CUP) 
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5- Potenciar, a través de mecanismes de finançament, els grups d'investigació 

universitaris que mostrin excel·lència en els seus processos de transferència 

tecnològica envers l'entorn socioeconòmic. 

Aprovat:  Unanimitat (124 vots a favor) 

 

6- Coordinar les polítiques d'investigació i indústria, prioritzant el finançament de 

les línies d'investigació que ajudin a millorar la competitivitat empresarial i la 

generació de llocs de treball de qualitat, amb especial atenció al model de la indústria 
4.0. 

 

7- Afavorir i potenciar les polítiques de clústers territorials, en coordinació amb els 

clústers sectorials, accelerant processos de canvi estratègic i tecnològic amb suport 

concret als plans d'actuació, de formació, i d'inversió en I+D. 

Acceptació Esmena 2 Ciutadans 

 

7. bis Coordinar la creació i promoció de programes d'emprenedoria a nivell territorial 

amb els diferents clústers, amb la finalitat d'impulsar la competitivitat, la creació de 
noves empreses, l'aprofitament de recursos i l'atracció d'inversions en tot el territori.  

Acceptació Esmena 3 de Ciutadans 

 

8- Pel que fa a EURECAT, com a centre tecnològic de Catalunya: 
a) Avaluar la seva governança per garantir l'impuls públic-privat. 

b) Fixar una estratègia de futur alineant la visió del país amb la dels diversos 

territoris, i sobretot, reforçar lestecnologies disruptives i el treball a mitjà i llarg 

termini amb les PIMES. 

c) Avaluar l'organització, per tal de racionalitzar-la i alinear-la amb l'estratègia. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA 5 JXCAT I ERC 
 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC i diputada 

no adscrita) i 2 abstencions (CUP) 

 

 

 


