
CEC
DOSSIER

Sessió 12, dijous 2 de maig de 2019

Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre el balanç del primer any del Pacte 
Nacional per a la Indústria. Tram. 356-00178/12. Alícia Romero Llano, del Grup Par-
lamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença. (*)

2. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Indústria davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui la situació del Pacte per a la Indústria. Tram. 
356-00208/12. Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

3. Compareixença d’una representació de la Xarxa de Clústers de Catalunya davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la situació i els resultats dels 
clústers. Tram. 357-00139/12. Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

4. Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de cooperació in-
terterritorial de campus transnacionals. Tram. 250-00598/12. Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades 
(text presentat: BOPC 238, 76; esmenes: BOPC 272, 16).

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre la retallada de recursos al Consorci de 
l’Habitatge de Barcelona per a rehabilitacions i ajuts al lloguer. Tram. 354-00058/12. 
David Cid Colomer, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença de Josep Lago, president de S’Ha Acabat, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els atacs, les amenaces i 
les agressions que pateix l’entitat a les instal·lacions de les universitats. Tram. 356-
00335/12. María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i 
Seguretat Minera davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi del 
seguiment de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica. Tram. 
356-00366/12. Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

(*) En cas d’aprovació dels punts 1 i 2 de l’ordre del dia, la presidenta, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, pro-
posarà, si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a substanciar les compareixences, que es tindran tot seguit i de 
manera acumulada abans del punt 3 de l’ordre del dia.
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Dossier 2

Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la posada en marxa del programa de 
cooperació interterritorial de campus transnacionals
250-00598/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 25612 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.01.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la puesta en 
marcha del programa de cooperación interterritorial de campus transnacionales, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Recientemente la Unión Europea ha puesto en marcha un plan, dotado con 30 

millones de euros, para que en 2025 existan 20 campus transnacionales. La idea se 
basa en que hasta tres universidades de países distintos creen consorcios para com-
partir alumnado, docentes y planes académicos y de investigación.

Dado que una de las principales debilidades del sistema educativo superior es-
pañol es su falta de internacionalización, desde el Grupo Parlamentario de Ciudada-
nos consideramos este programa piloto una oportunidad inmejorable para fomentar 
la aceleración de este proceso de internacionalización en el marco de un piloto de 
prueba, sin coste adicional para las propias universidades y, en general, para las ar-
cas del Estado.

Además, el intercambio docente, investigador y de gestión universitaria sin duda 
contribuirá a la optimización en las diferentes áreas, importando y exportando bue-
nas prácticas investigadoras y docentes, entre otras; así como contribuir a reducir la 
endogamia que pueda existir en el acceso docente a la universidad.

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 a las universidades catalanas a colaborar y desarrollar una propuesta 

para acogerse al plan piloto europeo de creación de campus universitario transnaci-
onales, estableciendo para ello: 

a) Un consorcio con universidades europeas con las que ya tengan programas de 
intercambio, estableciendo una alianza con las mismas.

b) Desarrollar un proyecto educativo conjunto tanto de creación de grados como 
de intercambio de profesorado, alumnado, personal de administración y servicio 
universitario, y proyectos de investigación que sea incluido en la propuesta.

2) Instar a las universidades a presentar sus propuestas como solicitud de ad-
hesión al programa en el tiempo y forma establecidos en la convocatoria, cumplien-
do todos los requisitos.

3) Instar al Departament d’Empresa i Coneixement, mediante la Secretaria 
d’Universitats i Recerca, a fomentar y coordinar la participación de las universida-
des catalanas en este programa.

4) Presentar ante esta comisión, en el plazo máximo de dos meses desde la apro-
bación de esta resolución, un informe con el grado de cumplimiento de la misma.

Palacio del Parlamento, 11 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs
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3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 30541 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.02.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 30541)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 1

1) Instar, sempre respectant l’autonomia universitària, a les universitats catala-
nes a col·laborar i desenvolupar una proposta per a acollir-se al pla pilot europeu de 
creació de campus universitaris transnacionals, establint per a això: 

a) Un consorci amb universitats europees amb les quals ja tinguin programes 
d’intercanvi, establint una aliança amb aquestes.

b) Desenvolupar un projecte educatiu conjunt tant de creació de graus com d’in-
tercanvi de professorat, alumnat, personal d’administració i servei universitari, i 
projectes de recerca que sigui inclòs en la proposta.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió al punt 3

Instar al Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca, a fomentar i coordinar la participació de les universitats catala-
nes en aquest programa.
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