
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

CEC 

COMISSIÓ D’EMPRESA I CONEIXEMENT 

Sessió 18. Dijous, 16 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecnologies de la informació i 
la comunicació. Tram. 250-00966/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De
bat i votació (text presentat: BOPC 422, 23). 

2. Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per a erradicar la 
venda a la manta i la venda ambulant il·legal. Tram. 250-00975/12. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 428, 44; esmenes: BOPC 
475, 13). 

3. Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la violència a 
les universitats. Tram. 250-01026/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. De
bat i votació (text presentat: BOPC 460, 9). 

4. Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas, rector de la Univer
sitat de Girona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè infor
mi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funciona
ment de la Universitat de Girona. Tram. 356-00612/12. Jorge Soler 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

5. Sol·licitud de compareixença de Joan Elias Garcia, rector de la Universitat 
de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament 
de la Universitat de Barcelona. Tram. 356-00613/12. Jorge Soler González, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 

6. Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Conei
xement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 
2019 en el funcionament de la Universitat Autònoma de Barcelona. Tram. 
356-00614/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

7. Sol·licitud de compareixença de María José Figueras, rectora de la Uni
versitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per
què informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el 
funcionament de la Universitat Rovira i Virgili. Tram. 356-00616/12. Jorge 
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Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universi
tat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funci
onament de la Universitat Pompeu Fabra. Tram. 356-00617/12. Jorge Soler 
González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños, rector de la Universi
tat de Vic - Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Vic. Tram. 356
00618/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença. 

10. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació S’ha 
Acabat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre 
els fets ocorreguts a les universitats l’octubre del 2019. Tram. 356-00619/12. 
Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença. 

11. Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Co
neixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 
2019 en el funcionament de la Universitat Politècnica de Catalunya. Tram. 
356-00620/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Univer
sitats per la Convivència davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per
què informi sobre els fets ocorreguts en les universitats l’octubre del 2019. 
Tram. 356-00621/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciuta
dans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

13. Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la Uni
versitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
informi sobre l’impacte dels fets d’octubre de 2019 en el funcionament uni
versitari. Tram. 356-00625/12. Jorge Soler González, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

14. Compareixença del rector de la Universitat de Girona davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement per a informar sobre la política universitària. 
Tram. 357-00055/12. Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença. 
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Dossier CEC 18 
16 de gener de 2020 

Punt 1 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre l’ocupació i les tecnologies de la 
informació i la comunicació 

250-00966/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 46086 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Antonio Espinosa Cerrato, diputado del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artí
culos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de 
resolució sobre ocupació i TIC’s, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposició de motius 

Catalunya es troba en una situació econòmica de clara desacceleració com mos
tra el descens d’ocupats i d’afiliats a la Seguretat Social en els últims mesos. 


El nombre d’ocupats ha baixat en el mes d’agost en 12.065 persones, el que 

suposa un descens del 2,56% que s’ha de sumar a les males dades de juliol
 
on el nombre de persones desocupades va disminuir en 10.576.
 

Les afiliacions a la Seguretat Social també han començat a disminuir, a
 
l’agost s’han perdut 65.190 afiliats. 


A més hi ha molts indicadors econòmics que anticipen que tot és susceptible 

d’empitjorar en els pròxims mesos.
 

Segons dades de l’Idescat, l’Índex de Producció Industrial (IPI) ha caigut un
 
3,2% interanual, l’índex d’entrada de comandes a la indústria ha baixat un
 
5,2%, o la facturació d’energia elèctrica ha disminuït un 2% interanual. 


Fins i tot les exportacions han començat a baixar i, segons Idescat, han dis
minuït un 1,1% interanual. 


Resulta evident que els últims i successius governs de la Generalitat s’han 

limitat a aprofitar la devaluació interna que ha suposat la minoració dels 

salaris, així com els vents de cua favorables de l’economia de la zona euro i
 
mundial, per vendre la imatge que l’economia de Catalunya anava molt bé 

encara que el seu creixement tingués els peus de fang.
 

Durant aquests anys no s’han abordat, o s’ha fet de manera molt insuficient,
 
l’establiment de programes de política industrial que afavoreixin el creixement
 
de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la difusió tecnolò
gica, factors que són claus per fer augmentar l’ocupació estable i de qualitat.
 

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 establir o mi-
llorar els programes per a la difusió i adopció de les TIC’s entre les empreses 
i trencar, així, la bretxa tecnològica que existeix sobretot entre les grans i 
mitjanes empreses i les petites. 

Palacio del Parlamento, 17 de septiembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Antonio Espinosa Cerrato, diputado, GP Cs 
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Dossier CEC 18 
16 de gener de 2020 

Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l’impuls de mesures urgents per 
a erradicar la venda a la manta i la venda ambulant il·legal 

250-00975/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 46526 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.10.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Proposta de resolu
ció sobre l’impuls de mesures urgents per eradicar el top manta y la venda 
ambulant il·legal en les nostres ciutats i pobles, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto:  

Exposició de motius 

En els últims anys, el top manta i la venda ambulant il·legal s’ha multiplicat 
en les principals zones turístiques de les nostres ciutats i pobles, en detriment 
del comerç local i de proximitat i provocant nombrosos altercats amb els 
ciutadans i en especial incidència a Barcelona. La patronat Pimec va xifrar 
en la vora de 4000 persones les que, a Catalunya, es dediquen a l’activitat de 
venda ambulant il·legal o «top manta». 

Aquesta és una activitat il·legal que té diversos efectes negatius sobre 
l’activitat econòmica en general. 

A part dels elements socials que han de ser tractats degudament en el seu 
propi àmbit, el cert és que la deixadesa de les administracions local i auto
nòmica respecte a aquesta distorsió del mercat té efectes pertorbadors en el 
dia a dia de moltes famílies i, no menys important, a la recaptació impo
sitiva. 

L’existència d’aquest mercat paral·lel afecta a la legalitat, violant la propietat 
intel·lectual e industrial, al posar a la venda imitacions de marques registra-
des. 

Afecta a la lliure competència, els venedors del «top manta» no han de su-
portar els costos d’estructura ni les obligacions pròpies dels comerços que 
operen dins la legalitat, això està provocant un evident deteriorament de 
l’activitat econòmica dels municipis i que molts comerços es plantegin el 
tancament dels seus negocis. 

Permeten el creixement de l’activitat delictiva al ser distribuïdors de les mà
fies que són les que els proporcionen els productes il·legals que posen a la 
venda i que se n’aprofiten d’aquestes persones en situació de precarietat. 

Es converteixen en un problema d’ordre públic, la pressió policial a certs 
municipis, lluny d’eradicar el problema, el que fa és exportar-lo a altres in
drets de Catalunya i la resta d’Espanya, generant cada vegada més, greus 
problemes de seguretat ciutadana. 

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:  
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Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 

1. Realitzar abans de sis mesos un estudi sobre l’abast d’aquest problema, 
nombre de persones que s’hi dediquen, impacte econòmic sobre les vendes 
del comerç legal, impacte sobre la imatge de les nostres ciutats afectació al 
turisme, i afectació a la recaptació dels corresponents impostos cedits a la 
Generalitat. 

2. Impulsar una campanya de comunicació dirigida als compradors de pro
ductes del «top manta» on s’expliquin clarament els efectes negatius de les 
seves compres. 

3. Impulsar mesures urgents que tinguin com a objectiu eradicar aquesta 
activitat delictiva que posa en perill la seguretat ciutadana i té un impacte 
negatiu per a les empreses. 

4. Endegar una acció institucional per tal de coordinar totes aquestes accions 
amb les administracions locals. 

Palacio del Parlamento, 5 de septiembre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 51061 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.11.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 51061) 

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

1. Analitzar els reptes als que s’enfronten el comerç local, incloent l’impacte 
creixent del comerç on-line, el preu creixent dels lloguers a les nostres ciu
tats i quines reformes tindria que fer l’administració per a facilitar l’empre
nedoria i la continuïtat de comerços locals. 

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

2. Impulsar una campanya de comunicació promovent els beneficis socials 
de consumir al comerç local, enfront altres alternatives de consum fora del 
marc legal. 

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

3. Evitar qualsevol tipus de criminalització de col·lectius vulnerables eco
nòmicament i treballar conjuntament per cercar solucions. 
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Punt 3 | Debat i votació 

Proposta de resolució de condemna de l’ús de la coacció i la 
violència a les universitats 

250-01026/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 50191, 51497 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.11.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu
ción contra el uso de la coacción y la violencia en las universidades catala
nas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
con el siguiente texto:  

Exposición de motivos 

Tras la publicación de la sentencia del Tribunal Supremo número 459/2019 
que condena a los líderes independentistas por delitos de sedición y malver
sación de caudales públicos, estamos contemplando con estupor e indignaci
ón como en las universidades catalanas se ha extendido la violencia de la 
mano de encapuchados que ha impedido la normalidad en el funcionamiento 
de la vida docente e investigadora. 

Así, las imágenes que se han ido repitiendo muestran como grupos de alum
nos violentos, siempre con la cara tapada, impedían el acceso al resto de 
alumnos y profesores, los cuales exigían a gritos que querían hacer clase. En 
estas situaciones hemos visto incluso barricadas bloqueando las puertas de 
acceso a los edificios universitarios. 

Los rectores y decanos están legal y directamente obligados a garantizar el 
libre e imperturbado ejercicio del derecho fundamental a la educación. Por 
eso es incomprensible que los estudiantes que han querido acudir a clase se 
hayan visto abandonados y desamparados por sus rectores y decanos sin que 
conste que se haya requerido el auxilio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguri
dad para garantizar su derecho ante la imposición de los violentos y sin que 
tampoco se haya denunciado a los responsables de estos actos violentos. Y 
todo ello, mientras dichos rectores y decanos no han mostrado la más míni
ma oposición a todo lo que estaba ocurriendo, incluida la vulneración de la 
neutralidad ideológica y política de los órganos universitarios. 

Desde Ciudadanos hemos solicitado la dimisión del ministro Pedro Duque 
tras su inacción en todo lo que está sucediendo en los campus, por su dejaci
ón de funciones ante esta situación. No se puede ser ambiguo en la defensa 
de derechos fundamentales. 

Los campus catalanes son ahora mismo un ámbito al margen de la ley. Rige 
la ley del más fuerte, la de los que boicotean los derechos y libertades de los 
demás, con violencia y total impunidad. Son ellos los que imponen obligaci
ones a los demás arrogándose una autoridad de la que carecen. 

También han aparecido noticias que apuntan a la intención de determinados 
colectivos de forzar la modificación de la normativa de evaluación y la devo
lución sin causa justificada del importe de la matrícula universitaria, en be
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neficio precisamente de aquellos alumnos violentos que están intentando 
reventar el normal funcionamiento de la vida universitaria. 

Estos hechos son profundamente inmorales porque violan los derechos fun
damentales, como las libertades de conciencia y expresión en el seno de una 
universidad y atenta por tanto contra la propia finalidad de la institución, que 
hace del intercambio de ideas la esencia de la misma. Por otra parte, genera 
descrédito hacia las universidades catalanas entre sus propios alumnos, la 
sociedad catalana en general y otras universidades españolas y extranjeras, lo 
cual redundará en un futuro en una pérdida de la calidad de la enseñanza y 
de su prestigio. 

Por todo ello, 

Propuesta de resolución  

El Parlament de Cataluña: 

1. Condena sin reservas: (i) las ocupaciones de los campus universitarios y 
los destrozos en los bienes muebles e inmuebles situados en ellos, por parte 
de alumnos encapuchados; (ii) los actos de amenaza e intimidación con los 
que los alumnos encapuchados quieren impedir que el resto de alumnos, que 
son la inmensa mayoría de ellos, pueda ejercer su derecho a asistir a clase y 
a ser evaluado con toda normalidad conforme al currículum de sus estudios; 
(iii) los actos de amenaza e intimidación a los docentes y personal de admi
nistración y servicios con el objetivo de impedir el normal desarrollo de la 
actividad universitaria; y (iv) la vulneración de la libertad ideológica por 
parte de quienes quieren destruir el clima de normal intercambio de ideas 
que debe presidir la institución universitaria. 

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

2. Instar a los rectores de todas las universidades catalanas a que garanticen 
la normalidad docente e investigadora en todos los campus universitarios de 
Cataluña y se hagan responsables del mantenimiento del orden académico 
necesario para realizar con normalidad la actividad académica de todos los 
estudiantes. 

3. Ordenar al Cuerpo de Mossos d’Esquadra a que entren en los campus 
universitarios cada vez que se den amenazas, coacciones o enfrentamientos 
físicos en su interior que puedan ser constitutivos de delito y pongan en peli
gro el orden público y la seguridad de los estudiantes o supongan una grave 
paralización de la vida académica, y a identificar, y en su caso a denunciar 
ante la Fiscalía, a los responsables de estas conductas. 

El Parlament de Cataluña: 

4. Declara que las normas de evaluación de los estudiantes universitarios 
están reguladas por ley y, por tanto, no pueden ser modificadas capricho
samente en función de intereses de parte, sectoriales o de cualesquiera ámbi
tos ajenos a la universidad. 

5. Declara que los ingresos por matrículas que ingresa la universidad son 
ingresos debidos, y que, por tanto, su devolución sólo sería posible tras la 
tramitación de un expediente de devolución de ingresos públicos que justifi
case la impropiedad de aquel cobro, supuesto que no se da en relación con 
estos hechos, y que actuar de otro modo equivaldría a perjudicar a unos 
alumnos en detrimento de otros y a causar un perjuicio a las finanzas de las 
propias universidades. En consecuencia, toda devolución que no siga el pro
cedimiento y las causas legales deberá ser considerada contraria a derecho y 
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constitutiva de un supuesto delito de malversación de caudales públicos, que 
deberá perseguir la Hacienda Pública y oportunamente ser puesto en cono
cimiento de la Fiscalía. 

6. Reprueba a la consellera Maria Angels Chacón por su inacción deliberada 
ante los graves acontecimientos que están sufriendo las universidades catala
nas y exige su dimisión. 

Palacio del Parlamento, 30 de octubre de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs 
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