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Sessió 14, dijous 18 de juliol de 2019

Comissió d’Empresa i Coneixement

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al programa Cam-
pus Científics d’Estiu. Tram. 250-00767/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 320, 43; esmenes: BOPC 360, 30).

2. Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge de l’anglès a 
la universitat. Tram. 250-00782/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 320, 
65; esmenes: BOPC 360, 31).

3. Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre les oportunitats i  
els riscos del comerç electrònic. Tram. 251-00003/12. Grup Parlamentari Socialistes  
i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la 
consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés 
electoral amb garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions 
anunciades per la presidència de la Cambra. Tram. 354-00149/12. Laura Vílchez Sán-
chez, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió 
informativa.

5. Sol·licitud de compareixença de Josep A. Planell, rector de la Universitat Oberta de 
Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti la memòria 
del curs i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya. Tram. 
356-00453/12. María Luz Guilarte Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Teresa 
Pallarès Piqué, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Antoni Castellà i Clavé, 
del Grup Parlamentari Republicà, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem, Vidal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-
ra d’Unitat Popular - Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamen-
tari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les declaracions en què manifestava la 
intenció de llevar als municipis la gestió d’una part de la taxa turística. Tram. 356-
00508/12. Rafel Bruguera Batalla, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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7. Sol·licitud de compareixença de Joan Elias, president de l’Associació Catala-
na d’Universitats Públiques, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè 
 informi sobre les universitats públiques. Tram. 356-00509/12. María Luz Guilarte 
Sán chez, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Teresa Pallarès Piqué, del Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya, Antoni Castellà i Clavé, del Grup Parlamentari Re-
publicà, Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Lucas Silvano Ferro Solé, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Vi-
dal Aragonés Chicharro, del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, Santi Rodríguez i Serra, del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

8. Compareixença del director general d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat 
Minera davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a informar del seguiment 
de les instal·lacions de transport i distribució d’energia elèctrica. Tram. 357-00460/12. 
Comissió d’Empresa i Coneixement. Compareixença.

(*) En cas d’aprovació del punt 7 de l’ordre del dia, el president, d’acord amb l’article 54.4 del RPC, 
proposarà, si escau, d’ampliar l’ordre del dia per a substanciar la compareixença com a punt 9è 
de l’ordre del dia
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la inclusió d’universitats catalanes al 
programa Campus Científics d’Estiu
250-00767/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36128 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martí Pachamé Barrera, diputat 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 la inclusió 
d’universitats catalanes al programa Campus Científicos de Verano, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología i el Ministeri d’Educa-

ció i Formació Professional convoca, des de fa 10 anys, els Campus Científicos de 
Verano.

Aquest programa està dirigit als alumnes de 4t d’ESO o de 1r de Batxillerat, po-
sant a disposició d’aquest jovent 1.560 places per a desenvolupar 52 projectes d’apro-
pament científic a 13 campus d’excel·lència arreu d’Espanya.

Aquest campus es desenvolupa cada any durant el mes de juliol i es distribueix 
en quatre torns de participació d’una setmana de duració.

A més, dóna accés a 20 alumnes addicionals a fer una estància al CERN a Gine-
bra (Suïssa), si aquests compleixen uns nivells d’excel·lència superior.

Segons la seva pròpia descripció, el campus consisteix: 
«Els/les beneficiaris/àries d’una plaça a Campus Científicos de Verano podran 

gaudir de set dies de contacte amb la investigació científica mitjançant la seva par-
ticipació activa en projectes d’acostament científic especialment dissenyats per do-
cents d’universitat i d’ensenyament secundari. Cadascun dels/de les beneficiaris/
àries participarà en un projecte que es durà a terme en laboratoris i departaments 
d’universitats amb la distinció de Campus d’Excel·lència Internacional o Regional. 
A cada projecte hi haurà un total de 7-8 participants».

Els organitzadors d’aquest Campus doten amb una sèrie d’ajuts els alumnes mit-
jançant un sistema de concurrència competitiva.

Aquest programa es desenvolupa en l’actual edició als centres d’excel·lència 
adscrits als Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) o Regional (CER), en les 
 següents universitats: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Castilla - 
La Mancha, Universidad de Extremadura, Universidad de Granada, Universidad de 
Jaén, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de León, Univer-
sidad de Málaga, Universidad de Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad de 
Santiago de Compostela, Universitat de València / Universitat Politècnica de Valèn-
cia i Universidad de Vigo.

Com es pot observar, no hi ha cap centre de referència català entre els centres 
que ofereixen la possibilitat de desenvolupar aquests projectes de desenvolupament 
personal i científic.

A cada nova edició del programa Campus Científicos de Verano, el Ministeri 
d’Educació i Formació Professional envia una invitació a totes les universitats que 
tenen la denominació de Campus d’Excel·lència Internacional o Campus d’Excel·lèn-
cia d’àmbit regional per a col·laborar en el programa. Les universitats interessades 
que compten amb aquesta denominació envien les seves propostes de projectes que 
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són avaluats per una comissió tècnica, i és en funció d’aquesta avaluació i el nom-
bre de col·laboracions disponibles com es seleccionen les universitats participants.

Aquest any no s’han rebut propostes per part de la nostra comunitat autònoma. 
L’any 2017 es va enviar la proposta del Campus Catalunya Sud, que finalment no 
va ser seleccionat i l’any 2016 van ser seleccionats i van participar en el programa 
tant el Campus Barcelona Knowledge (Universitat Politècnica de Catalunya) com el 
Campus Catalunya Sud (Universitat Rovira i Virgili).

La mancança manifesta de vocacions científiques arreu d’Espanya fa que aquests 
tipus d’iniciatives hagin de ser recalçades i impulsades per les administracions.

En aquest cas, el nostre jovent, a més de poder aprofitar els avantatges evidents 
de poder desenvolupar un projecte científic, té també l’oportunitat de conviure amb 
joves d’altres comunitats en aquests campus, promovent relacions d’afectivitat i co-
neixença mútua. Però, el fet que no hi hagi cap centre de referencia català impedeix 
que joves d’altres comunitats puguin aprofitar-se de l’excel·lent nivell científic de les 
nostres universitats i de conèixer la nostra realitat social i l’acolliment que ben segur 
podrien gaudir i comunicar a les seves comunitats autònomes d’origen, promovent el 
mutu coneixement i aprofundint en les relacions entre els joves espanyols.

També voldríem fer èmfasi en el fet que s’hauria de realitzar un esforç per fo-
mentar la participació de les dones a l’educació STEAM (Science, Technology, 
 Engineering, Arts and Mathemathics). Malauradament, segueixen existint molts 
obstacles que entorpeixen l’accés de la dona a aquestes disciplines. Segons un es-
tudi realitzat a 14 països, la probabilitat que les estudiants es graduïn amb una lli-
cenciatura, màster o doctorat en un camp relacionat amb la ciència són 18%, 8% i 
2%, respectivament. Mentre que els percentatges d’estudiants masculins en aquests 
nivells de titulació són 37%, 18% i 6%. Les dones representen el 40% de la força de 
treball global, i habitualment reben salaris més baixos que els percebuts per homes 
en ocupacions de característiques similars.

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: 
1) Demanar els rectors dels diferents Centres d’Excel·lència Internacionals i Re-

gionals catalans que s’impliquin amb el programa de Campus Científico de Vera-
no presentant ofertes als organitzadors, la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, de projectes d’apro-
pament científic i poder ser inclosos en les properes edicions de l’esmentat campus.

2) Integrar-se al programa de Campus Científico de Verano, dotant la partida 
pressupostària pertinent per tal que alumnes d’altres comunitats autònomes puguin 
seguir programes científics a les nostres universitats.

3) Afavorir les iniciatives que impliquin un millor coneixement de la nostra rea-
litat científica i social.

4) Demanar que es col·labori amb els organitzadors d’aquest campus promovent 
campanyes informatives per tal d’equilibrar l’accés segons el gènere a les carreres 
STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).

Palau del Parlament, 27 de març de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martí Pachamé Barrera, diputat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 39057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 06.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39057)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar trasllat a les universitats per 
la seva consideració i, dins de l’autonomia universitària, d’acord amb el que esta-
bleix la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats i la Llei 1/2003, de 
19 de febrer, d’universitats de Catalunya, els punts següents: 

1) Demanar els rectors dels diferents Centres d’Excel·lència Internacionals i Re-
gionals catalans que s’impliquin amb el programa de Campus Científico de Vera-
no presentant ofertes als organitzadors, la Fundación Española para la Ciencia y la 
Tecnología i el Ministeri d’Educació i Formació Professional, de projectes d’apro-
pament científic i poder ser inclosos en les properes edicions de l’esmentat campus.

2) Integrar-se al programa de Campus Científico de Verano, dotant la partida 
pressupostària pertinent per tal que alumnes d’altres comunitats autònomes puguin 
seguir programes científics a les nostres universitats.

3) Afavorir les iniciatives que impliquin un millor coneixement de la nostra rea-
litat científica i social.

4) Demanar que es col·labori amb els organitzadors d’aquest campus promovent 
campanyes informatives per tal d’equilibrar l’accés segons el gènere a les carreres 
STEAM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria, Art i Matemàtiques).
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de l’aprenentatge 
de l’anglès a la universitat
250-00782/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 36510 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.04.2019

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 Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desenvolupament  
de l’aprenentatge de l’anglès a les universitats, per tal que sigui substanciada davant la  
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la compareixença de la Consellera Chacón a la Comissió d’Empresa i Conei-

xement, el març de 2019, aquesta va donar una sèrie de respostes orals a un conjunt 
de preguntes acumulades al Govern relatives al nivell B2 d’anglès exigit als estu-
diants universitaris. En aquestes, el Grup Parlamentari de Ciutadans va recordar que 
aquest Parlament va haver d’aprovar, en aquesta mateixa legislatura, la moratòria del 
B2 sol·licitada a instància dels rectors, dels alumnes i els seus familiars, i del Con-
sell Interuniversitari. El motiu era que el percentatge d’alumnes universitaris amb 
aquest nivell d’acreditació era baix i, per tant, havia un gran percentatge d’alumnes 
que sense aquest requisit no hagués pogut obtenir el seu títol universitari. El Grup 
Parlamentari de Ciutadans entén que cal fer tots els esforços possibles per tal de ga-
rantir aquest nivell curricular d’idiomes.

La Consellera va afirmar que «el curs 2016-2017, un 33 per cent dels estudiants 
de tercer curs de grau tenien un nivell B2 i superiors» i que «no tinc les dades d’a-
quest darrer any». Així mateix, va anunciar que la Comissió de Política  Lingüística 
del Consell Interuniversitari de Catalunya (del CIC), va acordar recentment ini-
ciar actuacions per a la recollida sistemàtica d’aquestes acreditacions de nivell B2. 
Aquesta recollida es du a terme mitjançant un protocol del sistema d’informació 
d’universitats i recerca, que es diu Uneix, i que és el que ens ha de permetre recollir 
i treballar totes aquestes dades.

A Ciutadans creiem que una part de l’estratègia de millora és la transparència, 
així que creiem que cal impulsar i fer públic el percentatge d’alumnes amb aquest 
tipus de nivell. De fet, com va reconèixer la Consellera, «els estudiants ja haurien 
d’arribar a la formació universitària amb aquest nivell».

En aquest sentit, creiem que cal encara fer esforços, tant als estudis primaris com 
als universitaris, per tal de millorar el nivell de coneixement d’anglès de les nostres 
futures generacions.

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: 
1) Publicar de forma anual, de forma sistemàtica i en un lloc públic, el percentat-

ge d’estudiants de primer curs que tenen el nivell B2, C1 i C2 d’anglès, per gènere  
i per territori, i fent el mateix a cada grau.

2) Implementar un programa perquè els professors universitaris tinguin suport 
per poder impartir docència en anglès amb programes específics.
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3) Presentar anualment a la Comissió d’Empresa i Coneixement un informe amb 
els resultats i millores del nivell d’anglès entre els docents i els alumnes de l’ense-
nyament universitari.

Palau del Parlament, 8 d’abril de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39095 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 06.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 39095)

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

1. Difondre anualment les dades disponibles, actualitzades, sobre el nivell de 
coneixement d’idiomes de l’estudiantat universitari i de grau. Aquestes dades es pu-
blicaran mitjançant els canals de comunicació i informació del Departament i es 
podran consultar al portal web de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement.

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

2. Fomentar l’oferta d’estudis en terceres llengües a les universitats catalanes, a 
fi de promoure la internacionalització del sistema universitari català i la disponibi-
litat multilingüe de l’oferta formativa. Així com traslladar la necessitat que els pro-
fessors universitaris disposin del suport necessari per impartir docència en terceres 
llengües.

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

De tot el text del punt 3.
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Punt 3 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball sobre les 
oportunitats i els riscos del comerç electrònic
251-00003/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS, GP CATECP

Reg. 38389 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 

06.06.2019

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que esta-

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
d’Empresa i Coneixement, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre les oportunitats i els riscos del comerç electrònic

Objecte
Els anys de crisis que ha patit el comerç de proximitat en els darrers temps ha 

esdevingut alhora una oportunitat de replantejament i canvi cap un comerç més sos-
tenible, més innovador i adaptat als nous hàbits de consum.

Dels diferents reptes que afronta el comerç en els darrers anys, la transformació 
digital és el més rellevant, ja que està revolucionant els hàbits de vida i compra dels 
ciutadans. La quarta revolució industrial ha aterrat al sector comercial, d’una ma-
nera molt evident.

En aquest sentit, tots els informes afirmen que el comerç de consum tradicional 
veu frenat gradualment el seu creixement, mentre que el comerç electrònic es manté 
en expansió. Segons el darrer Informe Anual publicat per la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC), durant el 2017 les vendes digitals a Espanya van 
superar per primera vegada els 30.000 milions d’euros, un 26% més que l’any 2016. 
Des que la CNMC a començar a registrar dades sobre el comerç electrònic, l’any 
2012, el creixement de l’e-commerce ha estat sempre de dos dígits.

Segons l’Observatori de PIMEC sobre venda digital, els 32’27% dels comer-
ços catalans consultats van utilitzar algun tipus de canal de venda digital durant la 
campanya de Nadal 2017-2018. Aquest estudi va constatar que una gran part del co-
merç de proximitat encara no està sensibilitzat, i que li queda molt per fer i molt per 
aprendre sobre comerç electrònic.

El comerç electrònic, la mobilitat de les persones consumidores i el seu ús de tot 
el que és digital ha arribat per quedar-se i, per tant, continuarà creixent la proporció 
de persones consumidores que compren en línia o que s’ajuden de tecnologies digi-
tals en les seves decisions de compra. Conseqüentment, el comerç de proximitat s’ha 
d’adaptar i desenvolupar nous avantatges competitius sostenibles que facin d’aquests 
canvis una palanca per proporcionar un valor superior al consumidor i, així, fer que 
augmentin les vendes.

El comerç, davant la revolució digital, té molts reptes que caldrà abordar de for-
ma urgent. La transformació de la botiga, la logística i la mobilitat, la regulació, la 
fiscalitat, les condicions laborals o la professionalització del sector són només al-
guns dels reptes que caldrà treballar i als que caldrà plantejar mesures que permetin 
crear un model dual, híbrid en el què el comerç tradicional-físic i el comerç electrò-
nic coexisteixin de manera equilibrada.

La llei de comerç, serveis i fires que es va aprovar al juliol del 2017 no afronta-
va els reptes de futur del comerç electrònic, per aquest motiu es va incorporar una 
disposició addicional, la quarta, en la que s’instava al govern a la constitució d’un 
«òrgan d’estudi i seguiment integrat per representants del departament competent 
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en matèria de comerç, els ajuntaments, les entitats representatives del sector i les 
cambres de comerç per a estudiar els efectes de la venda de productes i prestació de 
serveis per Internet o a distància en el territori».

Degut a que no s’ha constituït aquest òrgan, i a la necessitat cada dia més urgent 
d’afrontar les oportunitats i els riscos del comerç electrònic, proposem la creació 
d’aquest grup de treball en el si de la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Composició
El grup de treball es compon d’un màxim de dos representants de cadascun dels 

grups parlamentaris.

Incorporació d’especialistes o tècnics
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb el 

Reglament del Parlament.

Termini de lliurament de l’informe o de les conclusions
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de sis mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Mètode de funcionament
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents re-

comanacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parla-
mentàries, si s’escauen

Resultat
El règim general establert pel Reglament del Parlament per a les comissions, 

amb representació ponderada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 16 de maig de 2019
Eva Granados Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, 

portaveus
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