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Sessió 16, dijous 3 d’octubre de 2019

Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença del director general de Turisme davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement per a explicar les declaracions en què manifestava la intenció de llevar 
als municipis la gestió d’una part de la taxa turística. Tram. 357-00593/12. Comissió 
d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la universitat. 
Tram. 250-00846/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presen-
tat: BOPC 370, 6).

3. Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les universitats públiques. 
Tram. 250-00875/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 382, 19; esmenes: 
BOPC 414, 3).

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l’1 d’agost, de comerç, ser-
veis i fires. Tram. 202-00011/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Substitució d’un ponent.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre els convenis que s’han de signar amb 
les empreses subministradores de gas i electricitat en aplicació de la Llei 24/2015, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. Tram. 354-00168/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença de Ramon Mas Espinalt, president de la Federació 
d’Associacions d’Oci Nocturn d’Espanya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment perquè expliqui la situació del sector de les discoteques. Tram. 356-00541/12. 
Héctor Amelló Montiu, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol-
licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’Andrés Carasso Vendrell, delegat d’Iberdrola a Ca-
talunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el com-
pliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments 
amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabi-
litat. Tram. 356-00561/12. Lucas Silvano Ferro Solé, juntament amb un altre diputat 
del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Isabel Buesa Gambau, directora general d’Endesa a 
Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el com-
pliment de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, amb motiu de la carta enviada als ajuntaments 
amb relació als talls de subministrament elèctric a famílies en situació de vulnerabi-
litat. Tram. 356-00562/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.
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Proposta de resolució sobre el bilingüisme a les proves d’accés a la 
universitat
250-00846/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 40918 i 41080 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.06.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el bilingüis
mo en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las instrucciones del Consejo Interuniversitario de Cataluña, organismo depen

diente de la Generalitat, a los examinadores son muy claras: «Repartir primero los 
enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en 
castellano y recuperar la versión en catalán. Hacerlo constar en el informe».

En estas instrucciones se plasma por escrito el trato discriminatorio que se da 
a los alumnos castellanohablantes, pese a que el TSJC determinó en el año 2.000 
que esta práctica es discriminatoria y que coloca a los alumnos castellanohablantes 
en una posición de inferioridad ante una prueba de vital importancia para su futu
ro académico, ya que les obliga a «superar una dificultad añadida». Esta sentencia 
señala, además, que «una cosa es que la Universidad garantice y fomente el uso de 
la lengua catalana y otra muy distinta que imponga un uso de la lengua catalana en 
su actividad de tal manera que por las condiciones en que se realice llegue a excluir 
o limitar en el ejercicio de su actividad en el uso de la lengua castellana, como ha 
sucedido». Pese al contenido de esta sentencia, no han modificado esta práctica en 
los 19 años transcurridos desde entonces algo que, por desgracia, es habitual en Ca
taluña por lo que se refiere a las sentencias en materia lingüística.

Resulta evidente que los alumnos tienen que presentarse a las Pruebas de Acce
so a la Universidad en igualdad de condiciones y que para ello es necesario que en 
las aulas haya modelos exámenes en la lengua oficial y las lenguas cooficiales de 
Cataluña suficientes para que se puedan repartir de forma indistinta antes de iniciar 
la prueba y no establecer diferencias por razones lingüísticas como sucede actual
mente.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Instar al Consejo interuniversitario de Cataluña a modificar las instrucciones 

entregadas a los examinadores de manera que se señale que deben ofrecer a los exa
minados a su voluntad la posibilidad de realizar la prueba en la lengua oficial y en 
las lenguas cooficiales de Cataluña.

2. Disponer en cada aula de modelos exámenes en la lengua oficial y las lenguas 
cooficiales de Cataluña suficientes para que se puedan repartir de forma indistinta 
antes de iniciar la prueba para garantizar la igualdad de condiciones de todos los 
alumnos.

Palacio del Parlamento, 17 de junio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la revisió del finançament de les 
universitats públiques
250-00875/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 41823 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.07.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parla

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les reivindicacions 
de la Universitat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Co
neixement, amb el text següent:

Exposició de motius
Al juny de 2019 l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) va eme

tre un comunicat alertant sobre la greu situació financera de les universitats públi
ques catalanes. El document enunciava els següents quatre punts: 

1. Revisió del model de finançament: és notori que l’actual model de finançament 
de les universitats públiques catalanes és un llast per al futur del sistema. Cal fina
litzar el procés de revisió iniciat a finals de 2017 per a garantir el bon funcionament 
de les nostres institucions.

2. Responsabilitat pressupostària: malgrat les considerables restriccions econò
miques que les universitats públiques catalanes han sofert durant els darrers anys, 
aquestes han assumit la seva responsabilitat amb el país, garantint l’equilibri pres
supostari.

3. Ambició de millora: les universitats públiques catalanes ocupen posicions re
llevants a diversos i importants rànquings nacionals i internacionals gràcies a l’es
forç de la comunitat universitària i a la bona feina feta anys enrere. Aquesta situa
ció està en perill, atès que el finançament actual és inferior al de fa una dècada, 
cosa que és insostenible. En canvi, amb un finançament adequat les universitats pú
bliques catalanes podrien mantenir i enfortir la seva qualitat i prestigi en recerca, 
docència i transferència de coneixement. En aquest sentit, les universitats públiques 
catalanes tenen l’ambició de seguir sent institucions de referència al nostre país, a fi 
de potenciar el seu paper generador i transmissor de coneixement i, així, contribuir 
al desenvolupament cultural, tecnològic i científic de la societat.

4. Referents socials: l’ACUP defensa i reivindica el paper de les universitats pú
bliques catalanes com a institucions que contribueixen decisivament a la construc
ció d’una societat més justa, democràtica, responsable, equitativa i socialment com
promesa, i té el convenciment que l’actual model de finançament entorpeix aquesta 
noble missió universitària.

Així mateix, el document reclamava amb urgència «que el Govern de la Genera
litat de Catalunya assumeixi que les universitats catalanes públiques són una priori
tat per al futur del país i prengui decisions reals i efectives per dur a terme una mi
llora immediata del finançament públic del sistema universitari català que permeti 
revertir la situació econòmica en què es troba. Finalment, des de l’ACUP apel·lem la 
societat catalana perquè sigui conscient que les nostres universitats públiques, clau 
de progrés i de benestar, es troben en una situació que pot comprometre el futur de 
Catalunya».

No hi ha dubte que cal prendre amb urgència accions de millora per respondre a 
les necessitats que estan exposant els rectors.
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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 Pla 

d’acció urgent que doni resposta a les urgències detectades per l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP), incloent una revisió del finançament que permeti 
revertir la situació econòmica, basada en indicadors de qualitat, i presentant les so
lucions de millora i el Pla d’acció en un termini màxim de tres mesos a la Comissió 
d’Empresa i Coneixement.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45305 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 13.09.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 45305)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar en el si 
del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement per tal de proposar mesures i 
indicadors que donin resposta a les urgències detectades per l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques (ACUP), incloent una revisió del finançament que permeti 
revertir la situació econòmica, basada en indicadors de qualitat. i presentant les so
lucions de millora i el Pla d’acció en un termini màxim de tres mesos a la Comissió 
d’Empresa i Coneixement.
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