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Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes científiques. 
Tram. 250-00070/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 34, 19; esmenes: 
BOPC 126, 62).

2. Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de pensament i d’expres-
sió a les universitats. Tram. 250-00247/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 106, 54; esmenes: BOPC 146, 5).

3.* Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria de consum 
durant la temporada estival amb relació al transport aeri. Tram. 250-00294/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 130, 43; esmenes: BOPC 157, 15). 

4.* Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs. Tram. 250-00295/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esme-
nes presentades (text presentat: BOPC 130, 45; esmenes: BOPC 157, 16). 

* Amb relació als punts 3 i 4 de l’ordre del dia, La Mesa de la Comissió, d’acord amb l’article 84 del Regla-
ment, ha acordat dispensar dels dos dies que fixa el Reglament per a distribuir les esmenes presentades. Aques-
ta documentació, per indicació de la presidència de la Comissió i d’acord amb l’article 108.4 del Reglament, 
es distribueix electrònicament amb la convocatòria, amb el benentès que també serà publicada posteriorment 
en el BOPC.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes 
científiques
250-00070/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 1507 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.03.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució per a l’augment de 
l’eficiència en la gestió de subscripcions a revistes científiques, per tal que sigui 
substanciada davant la comissió que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les revistes acadèmiques són publicacions científiques revisades, emeses amb 

una determinada freqüència per una institució, empresa o societat professional o 
acadèmica, on els investigadors publiquen articles, cartes i comunicacions, notes de 
recerca, notícies o informes relacionats amb els seus tre-balls de recerca. Aquestes 
publicacions presenten recerques originals, així com revisions de treballs anteriors, 
possibilitant la discussió crítica de teories, troballes i idees, i permetent l’avanç de 
les ciències. Aquestes publicacions serveixen com a fòrums per a la introducció i 
presentació de nous treballs de recerca per al seu examen i la crítica de treballs de 
recerca existents. El seu objectiu principal és distribuir el coneixement de les re-
cerques i els avanços més recents, contribuint en gran manera a la validació i a la 
difusió del coneixement. Les teories canvien amb el temps, a mesura que els inves-
tigadors segueixen descobrint nous coneixements.

Som coneixedors que la despesa anual en subscripcions a revistes científiques a 
Catalunya és molt alta i que a altres llocs s’estan realitzant canvis per baixar costos. 
En aquest sentit el passat mes de gener, Finlàndia va signar a través de la seva Bi-
blioteca Nacional, un accés a les revistes durant tres anys a canvi d’uns 27 milions 
d’euros i Alemanya ha agrupat les seves 200 institucions acadèmiques per «perse-
guir un model de ‘open access’».

Les universitats, centres de recerca i institucions sanitàries acostumen a contrac-
tar per separat paquets que garanteixen als científics accés il·limitat a gairebé totes 
les revistes. A Ciutadans considerem que, des de la Conselleria d’Empresa i Univer-
sitats, s’ha d’impulsar les mesures necessàries per aprofitar les economies d’escala 
derivades d’una negociació en bloc de quantitats i condicions en la gestió de subs-
cripcions a revistes científiques.

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

Proposta de resolució
Impulsar les mesures necessàries per aprofitar les economies d’escala derivades 

d’una negociació més eficient de quantitats i condicions en la gestió de subscripcions 
a revistes científiques a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de març de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs
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3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 8302 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 12.07.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 8302)

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

Continuar impulsant les mesures necessàries per aprofitar les economies d’esca-
la derivades d’una negociació més eficient de quantitats i condicions en la gestió de 
subscripcions a revistes científiques a Catalunya.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de 
pensament i d’expressió a les universitats
250-00247/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 5218 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.06.2018

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Luz Guilarte Sánchez, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el ga-
rantiment de la llibertat de pensament i d’expressió a les universitats de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
El preocupant i creixent nombre de coaccions, amenaces i agressions perpetra-

des per grups i plataformes separatistes contra entitats organitzadores, col·lectius 
d’estudiants i assistents a actes de caràcter polític i cultural, desenvolupats pacífi-
cament, i dins de l’ordre democràtic, a les universitats catalanes, evidencien que la 
fractura social existent entre catalans està assolint uns nivells de tensió impropis 
d’una democràcia del segle xxi.

Serveix d’exemple, entre molts altres esdevinguts en els últims mesos, la situació 
viscuda pels assistents a l’acte d’homenatge a Miguel de Cervantes, amb l’hispanis-
ta francès Jean Canavaggio, que s’havia iniciat a la Universitat de Barcelona el 7 
de juny, i que el rectorat de la universitat va obligar a cancel·lar, amb l’argument de 
«que no podia garantir la seguretat dels presents».

La manca reiterada de previsió i resposta, juntament amb la passivitat de l’ad-
ministració catalana i, en especial, dels rectorats universitaris, davant l’assetjament 
permanent patit pels estudiants i col·lectius que no s’alineen amb el «procés», pot 
ser entesa com un pla definit amb l’objectiu d’expulsar els catalans no nacionalistes 
de l’espai públic. Els rectorats acumulen nombroses queixes formals dels afectats, 
que denuncien actituds antidemocràtiques i violentes per part de grups separatistes 
a través de pintades a les parets del campus, als despatxos de professors, als vehicles 
dels pàrquings universitaris, a les aules, etc.

La universitat pública catalana ha de ser un espai obert a la societat que fomenti 
la democràcia i la convivència cívica, on tinguin cabuda totes les formes de pensa-
ment i idees en el marc del respecte mutu i la no-tolerància amb els comportaments 
violents. És responsabilitat de l’administració pública, a través dels diferents meca-
nismes i òrgans de govern, el procurar uns espais institucionals neutres per a tots els 
ciutadans; i d’especial obligació en l’àmbit de l’educació i formació de les futures 
generacions, en pro de la construcció del necessari debat social.

L’actual conjuntura política a Catalunya està immersa en una tempesta alar-
mant i ens obliga a reflexionar, entre altres qüestions prioritàries, sobre quina forma 
d’existència política ha de mantenir la universitat en l’espai públic democràtic; per 
poder resoldre aquesta qüestió, és fonamental tenir un cos de govern universitari pú-
blic regit per una racionalitat cognitiva neutra pel que fa als valors, i que exerceixi 
el seu mandat des del respecte a la pluralitat social i ideològica que la composa, tot 
contribuint a crear una societat més justa i equilibrada per a tots.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Condemnar els atacs violents i repressius esdevinguts a la UB el passat 7 de 

juny durant l’homenatge a Miguel de Cervantes, i que atempten frontalment contra 
el dret a la llibertat de reunió i d’expressió, un dels drets fonamentals recollits a la 
constitució espanyola.

2. Instar als rectorats universitaris a la identificació i l’aplicació de mesures disci-
plinàries i de sanció a les persones o col·lectius que practiquin l’ocupació dels espais 
compartits de les universitats públiques catalanes, amb simbologies i elements pro-
pagandístics que atemptin contra l’honor i la dignitat de les persones i entitats que 
organitzen, composen i/o participen en la activitat pròpia dels campus universitaris 
públics de Catalunya, així com aquelles manifestacions que atemptin contra la seva 
llibertat de pensament i expressió com pintades, pancartes i boicot d’actes.

3. Retirar d’immediat de les universitats públiques els símbols i resta d’elements 
que incitin a l’odi contra altres col·lectius o persones.

4. Elaborar i coordinar, per part de la Conselleria d’Empresa i Coneixement, 
conjuntament amb els rectorats de les universitats públiques catalanes, un protocol 
d’actuació que prevegi i que garanteixi el desplegament immediat de les mesures 
necessàries de seguretat per al desenvolupament de totes aquelles activitats que se 
celebrin al campus.

Palau del Parlament, 11 de juny de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Luz Guilarte Sánchez, Laura Vílchez 

Sánchez, Jorge Soler González, Antonio Espinosa Cerrato, diputats, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 14977 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 07.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 14977)

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

1. Condemnar qualsevol tipus d’atac violent i repressiu esdevingut en qualsevol 
lloc i circumstància, doncs són contraris als valors cívics i socials propis d’una so-
cietat democràtica.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 2

2. Instar els rectorats universitaris al fet que, fent ús de la seva autonomia univer-
sitària, vetllin pel respecte a la lliure expressió dels debats i activitats que acullen.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 3

3. Apel·lar a les universitats públiques que, fent ús de la seva autonomia univer-
sitària, vetllin per la tolerància i evitin símbols i actuacions il·legals contra col·lec-
tius o persones.
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Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 4

4. Apel·lar a les universitats públiques que, fent ús de la seva autonomia univer-
sitària, vetllin per la seguretat de totes aquelles activitats que se celebrin al campus.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria 
de consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri
250-00294/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Laura Vílchez Sánchez, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre actuaciones de prevención en materia de consumo durante la temporada estival 
en relación al transporte aéreo, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los pasados meses de julio y agosto de 2017, por segundo año consecutivo y 

coincidiendo con la operación salida de la temporada de las vacaciones de verano, 
el Aeropuerto de Barcelona-El Prat sufrió un colapso en los controles de seguridad 
de los pasajeros tal que provocó que más de 1.000 de ellos perdieran sus vuelos.

El malestar de diferentes agentes que trabajan en el Aeropuerto de Barcelona, ya 
sean controladores, aerolíneas o empresas que ofrecen servicios en dicha infraes-
tructura, como el servicio de acceso al control de seguridad, hace que las adminis-
traciones deban adelantarse a garantizar el buen funcionamiento de los aeropuertos 
catalanes, sobre todo, en la temporada de verano.

La inseguridad jurídica que se ha creado en Cataluña, debido al golpe a la de-
mocracia sufrido en septiembre de 2017, y la consiguiente reducción de demanda, 
ha provocado que las aerolíneas que operan en El Prat hayan recurrido a ajustar los 
precios para mantener la facturación, ajuste que ha provocado que efectivamente se 
haya registrado un aumento de pasajeros que vuelan a Barcelona.

Esta circunstancia se suma a la falta de personal, que ha provocado numerosas 
huelgas ya anunciadas de diferentes agentes que operan en el aeropuerto de Barce-
lona, que puede llegar a afectar a más del 40% de pasajeros que pasan por este ae-
ropuerto, como ocurrió, por ejemplo, en el año 2016.

Por todo esto, este grupo parlamentario considera imprescindible que la Gene-
ralitat de Cataluña ejerza sus competencias en materia de mediación laboral y de 
atención al consumidor para ayudar a conseguir la máxima garantía de los derechos 
de los consumidores afectados, de los que es sabido que en su inmensa mayoría no 
presenta las debidas reclamaciones.

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. Realizar en todos los aeropuertos de Cataluña una campaña informativa sobre 

los derechos de los usuarios de las compañías aéreas que operan en estos, poniendo 
en todo caso a disposición de dichos usuarios la Carta Europea sobre los Derechos 
del Pasajero, asegurando su disponibilidad en inglés, francés, alemán y las tres len-
guas oficiales de Cataluña.

2. Intensificar las actuaciones de dicha campaña informativa con carácter previo 
al inicio de cada una de las temporadas de alta actividad de transporte aéreo como 
la estival.
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3. Incentivar la adecuada planificación por parte de los operadores de transportes 
de pasajeros, en especial en lo relativo a eventos inevitables pero previsibles como 
huelgas o inclemencias meteorológicas y, en general, supuestos de fuerza mayor, 
a los efectos de evitar que la mayor actividad durante las temporadas de máximo 
tránsito aéreo provoque incidencias y el consiguiente perjuicio a los derechos de los 
usuarios.

4. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a que recoja, en la información que 
facilita a los usuarios relativa a los derechos del pasajero, la guía emitida por la Co-
misión Europea relativa a los derechos de los pasajeros en caso de retraso, overbo-
oking o cancelación de vuelos.

5. Instar a la Agencia Catalana de Consumo para que requiera y asegure que 
los operadores aéreos que realizan su actividad en Cataluña garanticen la disponi-
bilidad de números de teléfonos gratuitos y formularios electrónicos a través de los 
cuales los usuarios puedan realizar sus reclamaciones mediante vía telefónica o te-
lemática de forma efectiva.

6. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a habilitar puntos de atención e in-
formación al pasajero en las instalaciones de los diferentes aeropuertos catalanes, 
con el objetivo de ayudar a estos a ejercer y defender sus derechos como consumi-
dores en caso de conflictos con las compañías aéreas.

7. Instar a la Agencia Catalana de Consumo a realizar un informe específico 
relativo a la gestión de reclamaciones derivadas de las incidencias ocurridas en los 
aeropuertos, con especial énfasis en las soluciones dadas a los consumidores recla-
mantes, y a presentarlo en sede parlamentaria antes de la finalización del presente 
año.

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Laura Vílchez Sánchez, dipu-

tada, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 16756 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16756)

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

1. Realitzar, per mitjà de les oficines d’informació de què disposa el Departament 
d’Empresa i Coneixement, a tots els aeroports de Catalunya una campanya informa-
tiva sobre els drets dels usuaris de les companyies aèries que hi operen i els consells 
per fer-los efectius.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació del punt 3

3. Instar l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) a què exerceixi les com-
petències que li corresponen en matèria de supervisió, inspecció i ordenació del 
transport aeri, d’acord amb el que s’estableix a la Llei 28/2006, de 18 de juliol, 
 d’agències estatals per a la millora dels serveis públics i el Reial decret 184/2008, 
de 8 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència Estatal de Seguretat Aèria. 
Alhora, instar l’AESA a què exerceixi les competències que li pertoquen com a or-
ganisme de l’Estat espanyol encarregat de vetllar per l’observança del Reglament 
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CE 261/2004 i sancionar-ne els incompliments, d’acord amb el que s’estableix a 
l’article 16 d’aquest reglament.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Instar l’Agència Catalana del Consum a què mantingui l’actualització perma-
nent de la informació sobre els drets dels passatgers de les companyies aèries que 
divulga a través del seu web i les xarxes socials i dels mecanismes que disposi.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 5

5. Instar l’Agència Catalana del Consum a reiterar el requeriment als operadors 
aeris que realitzen la seva activitat a Catalunya que garanteixin la disponibilitat de 
números de telèfon gratuïts i fulls oficials de reclamació a través dels quals els usua-
ris puguin presentar les seves reclamacions mitjançant via telemàtica o presencial 
de forma efectiva, d’acord amb el que estableix el Codi de consum de Catalunya.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 6

6. Instar l’Agència Catalana del Consum a reforçar els punts d’atenció i informa-
ció al passatger en les instal·lacions dels diferents aeroports catalans, amb l’objectiu 
d’ajudar els passatgers a exercir i defensar els seus drets com a consumidors en cas 
de conflictes amb les companyies aèries.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la indústria dels videojocs
250-00295/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 9480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.07.2018

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Laura Vílchez Sánchez, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución so-
bre la industria de los videojuegos, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde la revolución industrial del siglo xix se han ido desencadenando trans-

formaciones importantes e históricas para la industria en materia de energía y co-
municaciones. Los datos que publica DEVICAT (Associació de Desenvolupadors i 
Editors de Videojocs a Catalunya) muestran que 650 millones de jugadores de todo 
el mundo han comprado o descargado videojuegos producidos por empresas catala-
nas, y que el volumen de negocio acumulado en los últimos seis años alcanza ya la 
cifra de 1.000 millones de euros. Con 120 empresas, Cataluña concentra el 40% del 
total de la facturación del sector en España, con la ciudad de Barcelona funcionando 
como polo de atracción para grandes y pequeñas empresas desarrolladoras.

Por ello, la Generalitat no debería dejar pasar la oportunidad de apostar por este 
sector. Un sector ligado a la tecnología, la innovación y a la cultura con un enorme 
potencial en muchos ámbitos.

Desde la educación a la sanidad, esta industria podría presentar avances y so-
luciones para la economía si las instituciones llevaran a cabo políticas industriales 
enfocadas a la tecnología, la innovación y el desarrollo de estos sectores.

Cataluña tiene camino recorrido a nivel industrial, ofreciendo stands a empresas 
catalanas en los congresos más importantes del sector, pero tiene aún mucho por re-
correr en la introducción del videojuego en ámbitos donde resulta más desconocido 
o tiene menos presencia.

En todo esto, el Institut Català de Finances debería tener un rol activo en la fi-
nanciación de proyectos para las empresas desarrolladoras.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya a insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Constituir una mesa de trabajo de la Industria del Videojuego, de la que forme 

parte una representación de los departamentos de Empresa y Conocimiento, Edu-
cación, Cultura, Sanidad y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Institut Català 
de Finances y una representación de las entidades más representativas del sector.

2. Convocar esta mesa de trabajo en un período máximo de seis meses a contar 
desde la aprobación de esta propuesta de resolución.

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Laura Vílchez Sánchez, dipu-

tada, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 16757 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.09.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 16757)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i addició del punt 1

1. Convocar, dins del Pacte Nacional per la Indústria, la taula de treball de la 
Indústria dels Videojocs, de la qual, hi ha representació del Departament d’Empresa 
i Coneixement, Ensenyament, Cultura, Sanitat, Treball i Benestar Social i Família, 
Polítiques Digitals, l’Institut Català de Finances i una representació de les Entitats 
més representatives del sector.
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