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Sessió 4 de la CEC

La sessió de la Comissió d’Empresa i Coneixement (CEC) s’obre a les tres de la tarda i 

dotze minuts. Presideix Laura Vílchez Sánchez, acompanyada del vicepresident, Jordi Ter-

rades i Santacreu, i del secretari, Jordi Munell i Garcia. Assisteix la Mesa la lletrada Anna 

Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats José María Cano Navarro, Antonio Espinosa Cerrato, Dimas 

Gragera Velaz, María Luz Guilarte Sánchez i Jorge Soler González, pel G. P. de Ciutadans; 

Narcís Clara Lloret, Lluís Font i Espinós, Teresa Pallarès Piqué i Ferran Roquer i Padrosa, pel 

G. P. de Junts per Catalunya; Eva Baró Ramos, Antoni Castellà i Clavé, Ferran Civit i Martí, 

Gemma Espigares Tribó i Raquel Sans Guerra, pel G. P. Republicà; Alícia Romero Llano, 

pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en 

Comú Podem, i Santi Rodríguez i Serra, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

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’expressió 

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; es-

menes: BOPC 146, 5).

3. Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria de consum du-

rant la temporada estival amb relació al transport aeri (tram. 250-00294/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 130, 43)

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 esmenes 

presentades (text presentat: BOPC 130, 45).

La presidenta

Hola; bona tarda a tothom. Comencem la sessió de la Comissió d’Empresa i Co-
neixement.

Primer de tot, si algun grup ha d’anunciar substitucions? Sí, pel Grup de Ciuta-
dans, substitucions?

María Luz Guilarte Sánchez

El diputat Dimas Gragera substitueix el diputat Joan García.

La presidenta

Alguna més? (Teresa Pallarès Piqué demana per parlar.)

Teresa Pallarès Piqué

No, presidenta. Era per un tema d’una puntualització respecte a la convocatòria. 
Si ho puc explicar ara? (Veus de fons.)

La presidenta

Ho fem després. 

Teresa Pallarès Piqué

Perfecte.

La presidenta

Sí que vull anunciar que després de finir la comissió ens quedarem cinc minutets 
la Mesa i els portaveus i aclarirem tot aquest tipus de cosetes del funcionament de 
la comissió i revisarem el que hi ha pendent per properes...
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Teresa Pallarès Piqué

D’acord. Voldria que constés en acta, però, si és possible.

La presidenta

Sí, sí. (Veus de fons.)

La lletrada

Us estem demanant substitucions ara.

Teresa Pallarès Piqué

Sí, ho sé, ho sé. Per part nostra no n’hi ha cap.

La presidenta

Gràcies. Alguna més? (Pausa.) No. 
Té la paraula, senyora Pallarès, si vol fer alguna puntualització.

Teresa Pallarès Piqué

Gràcies, presidenta. No, només és un tema d’organització, perquè jo soc «nova-
ta» en aquesta casa també i em costa una mica entendre tots els mecanismes, però, 
quant al tema de la convocatòria d’aquesta comissió d’avui, em consta que també en 
la darrera vam estar molt embolicats, vam haver de marxar, hi havia comissions i, 
possiblement, en el camí vaig perdre informació, tot i que ho havíem estat parlant 
amb el membre del nostre grup. Però jo li agrairia, si és possible, tindre abans els 
punts, perquè, com a mínim, els portaveus tinguem opció a dir sí, no o si hi ha algun 
problema, eh? Perquè això facilitaria molt el bon funcionament de la comissió. I li 
agrairé que aculli, diguem-ne, aquestes recomanacions.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies pel suggeriment, ho tindrem en compte. Ja els vaig explicar, via correu 
electrònic, que l’última sessió, la sessió del dia 13 de setembre, al final de la comis-
sió, ens vam quedar els portaveus i la Mesa de la comissió per qüestions de funcio-
nament. És veritat que se solapava aquell dia amb la Comissió d’Economia i algunes 
portaveus no hi éreu, però tindrem en compte els suggeriments que vau fer. 

Gràcies.

Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes 
científiques

250-00070/12

Llavors, per tant, comencem, sense més, la sessió d’avui. Comencem pel punt 
número 1, la Proposta de resolució sobre la gestió de les subscripcions a revistes 
científiques. Té la paraula per presentar-la el grup proposant, el Grup de Ciutadans, 
el diputat el senyor Jorge Soler.

Jorge Soler González

Bé; moltes gràcies, senyora presidenta, diputades i diputats. Ciutadans porta 
aquesta tarda aquesta proposta de resolució encarada a un tema, doncs, important 
també al sector universitari, al sector científic, que és el de les subscripcions a les 
revistes científiques.

Com saben vostès, són subscripcions, són articles, doncs, d’un preu considerable, 
i, per tant, sumar tots els diners que es destinaran a això és una quantia pressupos-
tària important.

A Europa, a altres països –i així s’està fent amb aquesta directriu–, el que es 
fa és, doncs, economia d’escala, agregar compra. I aquesta proposta, doncs, va en 
aquest sentit, en impulsar les mesures necessàries per aprofitar, precisament, les 
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economies d’escala, derivades d’una negociació en blocs de grans quantitats i de 
condicions en aquestes subscripcions a revistes científiques.

Crec que és important reconèixer –i segurament el diputat que em seguirà, 
doncs, ho farà encara millor– la tasca del Consorci de Biblioteques Universitàries 
de Catalunya –ara CSUC, perquè ara és Consorci de Serveis–, justament avançant 
en aquesta direcció, en aquesta línia, perquè, bé, ha consorciat nombrosos serveis, 
nombroses universitats.

Ara bé, sí que ens agradaria, doncs, bé, no cedir en aquests esforços i, per tant, 
reconèixer aquesta tasca de compra d’economia d’escala per integrar-hi també el 
sistema sanitari. Sí que l’universitari està pràcticament..., doncs, completament in-
tegrat, però encara hi ha un volum de gestió universitària, de gestió de coneixement 
i de pagament de revistes i d’articles que es podria fer fins arribar, pràcticament, a 
la seva totalitat.

Per tant, entenem que volem reconèixer la tasca molt bona que ha fet bé aquest 
consorci en aquesta direcció. Ens agradaria, doncs, no solament quedar-nos aquí, 
sinó intentar que ampliïn a altres àrees de coneixement, com seria, segurament, l’as-
sistencial, el mèdic.

Per tant, doncs, fins aquí la nostra proposta. 
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Atès que hi ha una esmena presentada pel Grup Junts 
per Catalunya i el Grup Republicà, té la paraula per la defensa de les esmenes, 
en primer lloc, per Junts per Catalunya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Bona tarda. Com a universitaris, crec que hem de coincidir amb el que hem plan-
tejat, estic absolutament d’acord amb el que ha dit el diputat de Ciutadans. 

És important facilitar a tots els grups de recerca, doncs, l’accés a les publicacions 
d’últim nivell i d’alt nivell, i, per tant, reconèixer aquesta feina feta i, alhora, trobar 
d’encaixat tots els sectors que directament o indirecta treballen per la recerca.

Crec que hem pogut pactar un redactat comú que integra, doncs, tota aquesta 
visió i, per tant, celebro que puguem tenir aquest consens. Perquè em sembla que el 
tema de la recerca és cabdal per al nostre país, és de llarg recorregut i que vol poc 
soroll. El que necessita és treball constant i sistemàtic, no? Per tant, molt d’acord 
amb el que ha dit el diputat.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. A continuació, el torn del Grup Republicà. Té la paraula 
el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. En aquest cas, des del Grup Republicà valorem positi-
vament la iniciativa presentada i que ha explicat ara el diputat Soler. El tema de 
les subscripcions, a més, és una preocupació en termes internacionals. I en algun 
moment, a més..., i s’està esdevenint aquest debat a nivell internacional, perquè els 
senyors diputats haurien de saber que més o menys hi ha unes 25.000 revistes in-
dexades, de les 75.000 més o menys que hi ha. De les 25.000 indexades, estan con-
trolades per deu editorials només. I, per tant, això és una situació d’oligopoli que 
ens posa, diguem-ne, en situació de tensió a tots els sistemes universitaris, en el món 
occidental, com a mínim, segur. 

I és en aquest sentit i va en aquest sentit la iniciativa, doncs, que l’any 98, com 
vostès saben, es va crear el CBUC. L’any 98 va ser la primera iniciativa a l’Estat de 
fer compres consorciades. Això va tindre bon rendiment i, de fet, el 2012, es crea, 
com deia el diputat Soler, el CSUC. De fet, amb l’experiència de la compra consor-
ciada a subscripcions, ampliant-la fins i tot doncs a vint-i-cinc àmbits diferents de 
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l’àmbit universitari, eh? Fins i tot arribant a la llum, al gas..., per fer conjuntament 
allò en el qual les universitats no haurien de competir, sinó que haurien de col·laborar. 

Això, amb el temps, ha passat de ser no només al consorci d’universitats, sinó als 
centres de recerca, a algunes de les institucions sanitàries. Per tant, estem d’acord 
que aquí el CSUC ha d’avançar més amb les institucions sanitàries, universitats mix-
tes o privades i, fins i tot, –cosa curiosa depèn de com ho expressem– en aquests 
moments el CSUC també fa la consorciació del sistema universitari de València, de 
les Balears i de Múrcia. Amb altres consorcis internacionals també.

Per tant, creiem que és bo que s’aprovi aquesta iniciativa. He fet aquesta referèn-
cia, senzillament, perquè l’esmena continua..., sabem perfectament que de vegades 
entre grups que donem suport al Govern i oposició quan es posa «continuar» això 
posa nerviós, si això vol dir que ja es fa una cosa que no es fa, però he fet aquesta 
descripció i ho hem parlat abans amb el diputat Soler, perquè en aquest cas sí. Per 
tant, és una bona decisió jo crec poder dir que es continua en aquest sentit i és una 
bona decisió llençar-li un missatge al CSUC de reconeixement, i a la vegada donar-li 
un missatge que ha d’avançar en les institucions que ens queden encara que no es-
tiguin consorciades.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Castellà. A continuació, pel posicionament del Partit Socialistes 
i Units per Avançar, té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs bé, és una proposta de resolució que nosaltres tam-
bé compartim aquesta necessitat des de l’àmbit de la investigació i la recerca, però 
també és veritat, com deia el senyor Castellà, que és una feina que ja s’està fent i les 
universitats ja consorcien molts dels seus serveis i, en aquest sentit, ja s’han fet eco-
nomies d’escala i, per tant, si s’accepta l’esmena em semblaria raonable, perquè no 
és una cosa que fem de nou, sinó que ja portem un temps desenvolupant.

Per tant, si s’accepta aquesta esmena nosaltres votaríem favorablement a la pro-
posta de resolució.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. A continuació, pel torn de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula el diputat senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, Catalunya en Comú Podem valorem positivament la iniciativa. Valorem po-
sitivament també la tasca que ja s’està fent i, per tant, donem suport a la proposta 
de resolució.

La presidenta

Gràcies, senyor diputat. Pel posicionament del Grup del Partit Popular, té la pa-
raula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies. També per anunciar el nostre suport a la proposta.

La presidenta

Sí. Com que el Grup de la CUP no està present a la comissió, a continuació... 
(Veus de fons.) Sí, sí, només per posicionar-se sobre les esmenes, té la paraula el 
diputat Jorge Soler.

Jorge Soler González

Sí; gràcies de nou, senyora presidenta. Doncs bé, en primer lloc, moltes gràcies 
pels seus amables comentaris. Sí que voldria fer, abans de reconèixer que evident-
ment acceptem l’esmena, és agrair al diputat Castellà, com sempre, la seva disposi-
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ció. Saben alguns de vostès que, com ell ha dit, mai accepto esmenes com aquesta, 
però crec que en aquest cas no solament pel seu to, el seu discurs, jo crec que és 
evident que anava en la línia del que nosaltres dèiem i del que el diputat que també 
després ha intervingut ha dit.

Per tant, totalment d’acord amb tot. 
Gràcies, doncs, pel compromís, el discurs i, evidentment, acceptem l’esmena.
Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Soler. Per tant, passem a la votació de la proposta de resolució. 
El senyor Soler ha comentat que accepta l’esmena proposada pel Grup de Junts per 
Catalunya i el Grup Republicà i, per tant, és aquest text el que posem a votació ara.

Per tant, vots a favor? 
Aquesta proposta de resolució s’aprova per unanimitat.

Proposta de resolució sobre el garantiment de la llibertat de pensament i 
d’expressió a les universitats

250-00247/12

Passem, doncs, al punt número 2 de l’ordre del dia, Proposta de resolució sobre 
el garantiment de la llibertat de pensament i d’expressió a les universitats. Té la pa-
raula per a la presentació el grup proposant, Ciutadans, amb la seva portaveu Mari 
Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, presidenta. Bien, la propuesta de resolución de traemos a esta comisión 
pretende conseguir una condena firme y unánime de todos los grupos parlamenta-
rios ante una situación que viene sucediendo en las universidades catalanes y que no 
tiene cabida bajo ninguna justificación dentro de una sociedad democrática.

La comunidad universitaria y la sociedad en general han tenido que ver y sufrir 
como desde grupos y colectivos radicales, ejerciendo prácticas que podríamos ca-
lificar de totalitarias, tales como la coacción, el señalamiento, la persecución, se ha 
atentado contra sus libertades en el ejercicio de su derecho de expresión, de reunión, 
de asociación e incluso el derecho a la propia educación, todo esto ante la pasivi-
dad de los responsables políticos separatistas.

Les pongo ejemplos concretos de los múltiples que se han producido. Oc-
tubre de 2017, sindicatos y plataformas independentistas montan barricadas en 
multitud de facultades catalanas para impedir que alumnos, profesores, per-
sonal administrativo y de servicios que no comulgan con el separatismo pu-
diesen asistir a clase, obligando a aplazar exámenes y prácticas universitarias. 
¿Cuál fue la reacción de las autoridades? Envíos de mails masivos, «animando»  
–entrecomillo– al conjunto de la comunidad universitaria a secundar la denominada 
«aturada de país» y permitir que promotores de dichos actos violentos pernoctasen 
y ocupasen las instalaciones universitarias de todos para preparar los piquetes con 
total impunidad.

Abril de 2018, flagrante vulneración de los derechos fundamentales del colecti-
vo de estudiantes de Joves de Societat Civil Catalana, al negárseles la inscripción 
en el directorio de colectivos del campus de Bellaterra. Según sentencia judicial 
condenatoria contra la decisión adoptada por la máxima autoridad del campus: «Su 
exclusión del directorio de colectivos de la universidad vulnera los derechos fun-
damentales de no discriminación por razón de opinión, de libertad ideológica y el 
derecho a la educación.»

7 de junio de 2018, activistas separatistas impiden la celebración en el Aula Mag-
na de la Universidad de Barcelona un acto de homenaje a la figura de Miguel de 
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Cervantes, profiriendo consignas susceptibles de constituir un delito de coacciones, 
según la propia Fiscalía. ¿Reacción de la autoridad? Exigir y obligar a la anulación 
de dicho acto cultural una vez iniciado, ante el regocijo de los violentos.

También hemos visto como con el amparo institucional se permite ocupar edifi-
cios oficiales de varios campus universitarios, que son espacios comunes de todos, 
con simbología partidista y otros símbolos de carácter excluyente que claramente no 
representan a toda la comunidad universitaria.

La universidad pública debe ser un espacio abierto a la sociedad, que fomente la 
democracia y vele por la convivencia cívica, donde quepan todas las formas de pen-
samiento en el marco del respeto mutuo, y la no tolerancia con ningún tipo –ningún 
tipo– de comportamiento violento o actitudes sectarias.

Sin embargo, la realidad es que el Govern separatista coacciona, señala y expulsa 
también de la universidad pública, bajo el control y la responsabilidad de éste, a los 
propios miembros de su comunidad, y todo por no comulgar con el procés.

Reflexionen, ¿qué es lo que como responsables políticos ponen en riesgo de cara 
al futuro si no respaldan, de manera clara y contundente, lo planteado en esta pro-
puesta? Además de ahondar en la evidente fractura social, precisamente desde el 
ámbito sagrado, que es el de la formación de nuestros ciudadanos y futuros profe-
sionales, también se está perjudicando la calidad del sistema universitario, su capa-
cidad para la atracción de talento nacional e internacional y, en definitiva, el presti-
gio sostenido en el tiempo de la excelencia de las universidades públicas catalanas.

Desde las instituciones catalanas que gobiernan tienen la responsabilidad de fo-
mentar los valores democráticos. La politización de la universidad es la negación de 
su universalidad. Su razón de ser es enseñar a pensar, a respetar. Tiene que ser un 
espacio para el crecimiento personal y el desarrollo intelectual, clave para el progre-
so de nuestra sociedad a través del conocimiento. 

La prioridad, lo que les debería ocupar como responsables políticos de la gestión 
universitaria y lo que reclaman los estudiantes y sus familias –que hacen un esfuerzo 
a veces muy superior y muy por encima de sus posibilidades para que sus hijos pue-
dan acceder a una buena formación– es, por encima de todo, mejorar la calidad de la 
docencia, impulsar la investigación y la transferencia de conocimiento en un entorno 
en que los jóvenes universitarios catalanes puedan valorar por sí mismos y tomar de-
cisiones en el ejercicio de la plena libertad y absoluto respeto a la diversidad.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Aquesta proposta de resolució té quatre esmenes pre-
sentades, totes quatre presentades pels grups Junts per Catalunya i Grup Republi-
cà, i a sol·licitud dels grups intervindrà primer el Grup Republicà, amb la diputada 
Gemma Espigares.

Gràcies.

Gemma Espirares Tribó

Gràcies, presidenta. Jo tenia intenció de començar aquesta intervenció dient que 
havíem intentat arribar a un acord, i és cert, hem estat treballant-ho amb la diputada 
de Ciutadans, sobretot i especialment el primer punt, perquè aquest Grup Parlamen-
tari, els companys i també el Govern ha condemnat en moltes ocasions els actes que 
hi ha hagut quan ha sigut necessari, i el que preteníem és que s’arribés a l’acord de 
condemnar la totalitat d’actes i no d’assenyalar un acte concret o una situació pun-
tual en concret.

També és cert que l’exposició de motius no deixa de sobtar, no? La diputada, la 
Raquel Sans, que també s’incorpora avui a la comissió, em deia: «És que els anys 
noranta ja fèiem barricades a l’Autònoma i tallàvem l’autovia», i a això se n’hi diu 
també «avançar amb drets».
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Ha descrit una realitat que no sé d’on la treu, però li puc dir que jo justament fa 
un any era a la Universitat de Lleida vivint el moviment estudiantil d’Universitats 
per la República, i li puc dir, per exemple, que la manifestació que es va fer aquí a 
Barcelona hi havia més de vuitanta mil joves –cosa que diria que no s’ha vist mai en 
els últims anys en el tema d’universitats– i sap quants incidents hi va haver? Zero, 
com totes les manifestacions pacífiques que fa aquest moviment al que vostès diuen 
«separatista».

Per tant, crec que dir que aquest grup parlamentari condemna la violència i la 
confrontació és una obvietat, ho hem fet, ho tornem a fer i ho farem les vegades que 
calgui, però condemnem la globalitat dels actes, no assenyalem a ningú. 

És més, el Parlament de Catalunya en l’anterior legislatura, pel que tinc entès, 
també va aprovar una moció per condemnar aquests actes i crec que és important 
que no perdem de vista dos elements: el primer, el de l’autonomia universitària, i 
crec sincerament que en alguns dels punts que vostès posen a la proposta de resolu-
ció ratllen la intromissió a l’autonomia universitària. Per tant, deixem les universi-
tats, i els seus responsables en aquest cas, que governin.

I, en segon lloc, clar, jo el primer dia que entro en una carrera m’expliquen que lo 
més important és el pensament crític i que la universitat és el lloc on hem de generar 
coneixement, i el que avui aquí és proposa en el punt..., sobretot, 3, és que coartem 
qualsevol llibertat d’expressió.

Quan diuen: «Retirar immediatament de les universitats públiques els símbols i 
la resta d’elements que inciten a l’odi contra col·lectius i persones.» Quins elements 
inciten a l’odi? Els llaços? Clar, crec que és bo que matisem i que expliquem bé les 
coses, perquè sinó caiem en veure com la setmana passada –i ho denunciava el Con-
sell d’Estudiants de la Rovira i Virgili– tenim un escamot, que a alguns els sonarà 
bé, al Campus Catalunya arrancant cartells. És clar, a mi m’agradaria que algú ex-
pliqués quin mal fa en una universitat un cartell reivindicant. Si no és a la universitat 
que hem de poder discutir i debatre, no anem bé...

Per tant, malauradament, no donarem suport a cap d’aquests punts per no haver 
pogut partir d’una condemna general als actes violents, sinó voler assenyalar con-
cretament una universitat i un acte en concret. 

Tornem a posar en valor tota la feina feta, especialment pels universitaris durant 
la tardor del 2017, amb tota la reivindicació pacifica i exemplar que van fer. I nosal-
tres, doncs, denunciem aquest intrusisme, aquesta demagògia, aquesta lluita contra 
les idees, i en lloc proposem el debat, el debat i, a la universitat, més debat.

La presidenta

Gràcies, senyora Espigares. A continuació, pel Grup de Junts per Catalunya, té 
la paraula el diputat Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Moltes gràcies, presidenta. Subscriure el discurs que ha fet ara la diputada Espi-
gares i fer tres comentaris. 

Jo crec que no totes les idees mereixen ser respectades, però sí les persones. I pel 
respecte que mereixen les persones, l’atac a les idees d’un altre s’ha de fer d’una ma-
nera cordial i una manera atenta. Però és legítim debatre i no compartir certes idees. 

La segona reflexió és que l’Ortega y Gasset, en un text famós, Misión de la uni-
versidad, parlava que, a part de la recerca i la docència, una de les funcions era la 
simbiosi entre la societat i la universitat. I, per tant, vulguis o no, la política forma 
part de l’ethos, de l’ambient de la universitat. Potser el que hem de descartar és la 
politització, el regate en corto, la mirada que no va més enllà. Però la polis i la uni-
versitat són dues coses molt unides, no?

I, en tercer lloc, dir que nosaltres, evidentment, defensem la llibertat, creiem que 
la seguretat és un valor universal, no és d’uns i altres, i per tant cal garantir-la en 
totes les circumstancies. I, en tot cas, volíem evitar assenyalar casos concrets. Per-
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què la casuística és tan llarga que, més aviat, invita a la confrontació i no a estendre 
ponts.

La presidenta

Gràcies, senyor Font. A continuació és el torn del Partit Socialista i Units per 
Avançar. Té la paraula la senyora Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Gràcies, presidenta. Doncs, bé, la veritat és que l’exposició de motius deixa bas-
tant que desitjar, eh? Diu coses que un, en fi, no em posen els pèls de punta perquè 
tampoc, no?, però, home, clar, que digui: «La manca reiterada de previsió i resposta, 
la passivitat de l’Administració catalana i dels rectorats universitaris»... Diu: «L’ac-
tual conjuntura política a Catalunya està immersa en una tempesta alarmant i ens 
obliga a reflexionar, entre altres qüestions prioritàries, sobre quina forma d’existèn-
cia política ha de mantenir la universitat de l’espai públic democràtic. Per poder re-
soldre aquesta qüestió és fonamental tenir un cos de govern universitari públic regit 
per una racionalitat cognitiva neutra», ¡guau!, «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.» 

Si és tan neutra i racionalment cognitiva no sé si pot ser justa i equilibrada per 
tots, però, bé, sincerament, no sé si hem de ser nosaltres que li hem de dir als rec-
torats tot això. Primer, perquè hi ha un principi d’autonomia universitària que està a 
la Constitució espanyola, i, per tant, en fi, suposo que tots coincidirem que l’hem de 
respectar. I que des d’aquí es vulgui dir als rectors com han d’actuar, des de quina 
ideologia i amb quins valors, i de quina manera no em sembla correcte.

Els rectors, com qualsevol persona, es poden equivocar en les decisions que pre-
nen. Però, sincerament, quan parlem de l’acte de la UB, sabem de què parlem? Per-
què és una entitat que lloga i paga un espai perquè una entitat faci un acte. I ja està. 
És que va passar això aquest dia. La UB té sales, una entitat va allà, diu: «Escolti’m, 
jo pago el lloguer, faig l’acte i me’n vaig.» I, pel que sigui, doncs, hi ha una situa-
ció incòmoda, violenta, com li’n vulguin dir vostès. Però la UB té culpa de que en 
un acte uns vagin allà i n’hi hagi uns altres que...? Sincerament, crec que a vegades 
també volem atacar les universitat per posar-les dins d’aquest bloc que genera alar-
ma i no hi estic d’acord.

Ara, és veritat, em posa en una tessitura que..., no acceptant l’esmena amb la que 
em sentia molt més còmoda, molt més còmoda amb l’esmena que presentaven els 
grups que conformen el Govern, em posa en la situació que haig de votar a favor 
perquè jo condemno totes les violències, totes; ara, estic en contra de, de, de..., que 
concretin. 

Jo li demanaria al Grup de Ciutadans que ara porti PRs concretant tots els atacs 
de violència que hi hagut a la universitat per part d’uns i d’uns altres. Perquè, clar, si 
no, nosaltres tampoc estem sent «neutrals cognitivament», com diuen vostès.

Aleshores, escolti’m, hi ha una autonomia universitària, els rectors tenen capaci-
tat i els equips rectorals per fer la seva feina, a vegades prendran decisions equivo-
cades i altres no. Però, en aquest cas, es va llogar una sala a una entitat i va haver-hi, 
doncs sí, una situació delicada, desagradable, que ningú voldria, però no jutgem la 
universitat per això. Em sembla que, sincerament, que no és de rebut.

I, després, una cosa que coincideixo amb el senyor Font, i hi estic molt d’acord i 
ho vull dir. Si una cosa hem criticat a la universitat en tots aquests anys de crisi –ja no 
parlo del procés, de crisi– és que no ha sabut portar el debat de la crisi a la universitat, 
no ha fet que la universitat posés solucions sobre la taula, per exemple, per a la crisi 
econòmica, no?, que no treballés prou imbricada amb la societat. Li estem demanant 
constantment això. I ara volem que sigui neutra. Home, tot això junt no pot ser.

I, aleshores, com que jo estic convençuda del paper que ha de fer la universitat 
en la societat, no estaria d’acord amb aquesta premissa que diuen vostès, no?, de tan 
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neutra, impol·luta, perquè justament el pensament ha de ser crític, el pensament és 
plural i, per tant, doncs, s’ha de respectar a tothom, opini el que opini. Però no crec 
que haguem de fer aquesta, en el fons, aquest missatge subliminal de condemna a la 
universitat. No m’agrada. 

I, per tant, no puc, en el primer punt, no puc fer una altra cosa que votar que sí, 
però en els altres, evidentment, votaré en contra, perquè no volen respectar vostès 
l’autonomia universitària, perquè no accepten les esmenes del Govern. I, per nosal-
tres, això és un principi constitucional pel que no pensem passar, fins i tot creiem 
que ha d’haver-hi més autonomia, no? I quan parlem de governança, justament, 
aquests és un dels nostres elements i cavalls de batalla. 

Per tant, al primer punt, doncs, haurem de votar que sí, però els demanaria que 
entressin ara tots els actes que hi ha hagut a les universitats d’un costat i de l’altre, 
tots condemnables, i en els altres votarem contràriament perquè no accepten vostès 
un principi constitucional que, per cert, també em sorprèn que no el vulguin incor-
porar en el text, no?

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. A continuació, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Aquest dissabte es compleix un mes de l’agres-
sió que va patir un periodista de Telemadrid en una manifestació convocada per Ciu-
tadans. La recordem perquè va ser molt famosa, perquè el van agredir al crit de: «Es 
de TV3, es de TV3». Inés Arrimadas, de camí a aquesta manifestació, acusava el 
Govern de Pedro Sánchez d’inacció i de blanquejar els qui trenquen la convivència 
a Catalunya. Però, després d’aquesta manifestació, es desmarcava de l’agressió dient 
que havia sigut un infiltrat i que, òbviament, no eren responsables del que passava a 
la seva manifestació. 

Un mes després d’aquesta agressió, Ciutadans no presenta una proposta de re-
solució per garantir la seguretat dels periodistes que cobreixen les seves manifes-
tacions, i ni tan sols l’esmenta per fer una proposta inclusiva que rebutgi la política 
de fractura i les agressions succeïdes durant un any que ha sigut molt tens i que ha 
sigut molt complex, no només a la universitat, sinó al conjunt de la societat catalana.

A mi em sap greu que cada cop que es presenta una condemna d’una agressió, 
sempre sigui una condemna de part. No pot ser que hi hagi agressions de primera i 
que hi hagi agressions de segona, i que en el text expositiu de cada proposta de re-
solució cadascú el construeixi com vulgui. Jo, en aquest cas, estic molt més d’acord 
amb l’esmena que s’ha fet de condemna a totes les agressions, succeeixin on succe-
eixin i les pateixi qui les pateixi.

Perquè, clar, hi hauria una pregunta que ens hauríem de fer, que és: si vosaltres 
heu elaborat –com dieu en el vostre punt quart– un protocol d’actuació que prevegi 
i garanteixi el desplegament de mesures necessàries de seguretat per garantir, en el 
cas de les vostres manifestacions, la llibertat de premsa i d’informació. I crec que no. 

Qui fa política de la fractura, qui constantment fa del conflicte nacional la seva 
principal acció política empetiteix Catalunya i la fa més dèbil. 

La universitat pública sempre ha sigut un espai de reivindicació de drets i lli-
bertats i no es pot entendre sense la diversitat i el dinamisme polític que té. Estem 
segurs que, en la mesura que respectem l’autonomia universitària i deixem treballar 
els rectors, trobaran la millor forma per construir aquesta pluralitat i aquest esperit 
crític. 

Nosaltres votarem en contra del text si no s’accepten les esmenes. 
Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. A continuació pel Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, té la paraula el diputat Santi Rodríguez.

Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. Bé, estic una mica astorat d’algunes intervencions, no? Per-
què parlen reiteradament de la defensa de drets i llibertats, però en dona la impres-
sió que parlen dels drets i llibertats d’uns, no dels altres. Llavors, clar, a mi això em 
sobta una mica, no? Perquè els drets i llibertats deuen ser els de tots. No els d’uns 
només, no?, deuen ser els de tots.

Però, en qualsevol cas, jo no tinc... És cert que el text de la proposta de resolució 
és molt millorable, molt, però jo crec que no tenim necessitat de donar massa ex-
plicacions per justificar que hi votarem a favor, tot i que el text, hi insisteixo, seria 
millorable. Quan es pren un acord demanant al Govern que retiri la simbologia de 
les universitats, doncs, segurament, no s’ha de demanar al Govern, s’ha de demanar 
a les pròpies autoritats universitàries. Però, en qualsevol cas, jo crec que no hi ha 
gaires arguments més per defensar la nostra condemna. 

Es fa referència a un cas concret. Nosaltres no tenim cap problema en que es de-
batin els casos concrets que cada grup parlamentari tingui per convenient, sembla 
que altres sí. Creiem que tots som lliures de presentar les propostes de resolució amb 
relació als fets que cadascú considerem que s’han de dur a aquesta comissió. 

Per tant, hi donarem suport, igual que en el seu moment ja vàrem donar suport a 
totes aquelles persones, a les entitats que van sentir vulnerats precisament els seus 
drets i llibertats.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. A continuació, per posicionar-se sobre les esmenes 
presentades, té la paraula la diputada de Ciutadans Mari Luz Guilarte.

María Luz Guilarte Sánchez

Gràcies, presidenta. Bien, pues, precisamente, a los que hablan de pensamiento 
crítico lo que les molesta es, precisamente, que se haga crítica. Solamente interesan 
algunas críticas, ¿no?, hacia algunos. Como decía el diputado del Partido Popular, 
hacia algunos, la libertad de algunos, libertad que, por otra parte, se utiliza para 
vulnerar la libertad de los demás, ¿no?, de los otros.

La crítica siempre es una forma de mejora. Por lo tanto, entendemos, aquí no 
se trata de señalar a ninguna universidad, pero sí de hacer responsables a aquellas 
autoridades que tienen la responsabilidad de mantener y garantizar la seguridad en 
aquellos espacios comunes de todos, donde se realizan actividades, críticas, ¿por 
qué no?, para unos y para otros.

Todos los que hemos ido a la universidad sabemos, se han hecho... –yo he estu-
diado políticas–, se sabe y se ha hecho siempre, discusiones, debates, de todo tipo, 
los que nos gustaban y los que no, pero los actos violentos que se producen dentro 
de los centros o que impiden su acceso, eso es condenable desde todos los puntos de 
vista. Los haga quien los haga. Condenamos la violencia toda. 

Nosotros estamos exponiendo una serie de acontecimientos, exactamente, una 
serie de acontecimientos que ustedes no quieren condenar. O sea, a ustedes solo les 
vale un tipo de violencia, ¿eh? Bien.

En cuanto a las enmiendas, miren, finalmente, la enmienda 1 se la aceptare-
mos, aunque creemos, bueno, que pretende desvirtuar el punto y la intencionalidad 
es más bien de tergiversar la realidad y justificar la impunidad y sus ilegalidades, 
evitando condenar expresamente, como les decía, aquellos casos en los que ustedes 
acometen contra los que no piensan como ustedes.

En cuanto al resto de enmiendas, de la 2 a la 4, pues, miren, la capacidad de au-
tonomía, que mencionaba algún otro diputado, no es otra cosa que la capacidad de 
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autogobierno, es algo que las universidades ya tienen por ley. Pero esta capacidad 
no puede, en ningún caso ni en ningún sistema democrático, ser antepuesta al cum-
plimiento de la legalidad. Por eso..., y eso es, efectivamente, lo que ustedes hacen de 
forma perversa, desde todas las instituciones, desde el Gobierno de la comunidad 
autónoma, desde este Parlamento y también desde el ámbito local. Por lo tanto, no 
las aceptaremos.

Muchas gracias.

La presidenta

Gràcies, senyora Guilarte. Doncs, a continuació, posarem a votació els punts 
d’aquesta proposta de resolució. No sé si... (Veus de fons.) Digui, senyora Espigares.

Gemma Espigares Tribó

Per demanar votació separada del punt 1 i la resta de punts. 

La presidenta

I la resta en bloc. D’acord. 
Doncs passem a votació: el punt número 1 amb l’esmena acceptada pel grup pro-

posant.
Vots a favor?
Doncs s’aprova el punt número 1 per unanimitat.
Passem a votació, llavors, de la resta de punts: els punts 2, 3 i 4 de la proposta 

de resolució.
Vots a favor?
7 vots a favor dels grups Ciutadans i Partit Popular.
I vots en contra?
Vots en contra del Grup Republicà, de Junts per Catalunya, del Partit Socialis-

tes, de Catalunya en Comú Podem; 13 vots en contra. Per tant, queda rebutjada..., 
aquests tres punts queden rebutjats.

Proposta de resolució sobre les actuacions de prevenció en matèria de 
consum durant la temporada estival amb relació al transport aeri 

250-00294/12

Passem, doncs, ja al punt número 3 de l’ordre del dia: la Proposta de resolució 
sobre les actuacions de prevenció en matèria de consum durant la temporada esti-
val amb relació al transport aeri. Té la paraula, per a la presentació de la proposta, 
el Grup de Ciutadans, el diputat senyor José María Cano.

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta, i bona tarda a tothom. El que instem mitjançant aquesta pro-
posta és que l’Administració autonòmica, dins de les seves competències, s’anticipi 
i formi part activa a l’hora d’abordar i evitar els problemes que pateixen els usuaris 
dels aeroports en època estival principalment; problemes que, a més a més, amb més 
o menys intensitat es repeteixen any rere any.

Per tant, instem a això, que s’abordin els problemes dels aeroports, això sí, amb 
seriositat i rigor. Nosaltres proposem que s’abordi des de la proposta, des de la gestió 
i el bon govern, des de la coordinació i lleialtat amb la resta d’administracions i en 
aquest cas encara té més importància fer-ho des d’aquesta perspectiva, per la relle-
vància d’aquestes infraestructures.

En aquesta proposta abordem la problemàtica des de dos vessants principalment: 
des del punt de vista del principal afectat, l’usuari, des de la perspectiva d’aquella 
família que després de tot un any complicat i amb moltes preocupacions es planteja 
anar de vacances, per exemple; que ho ha de fer, a més, en els únics mesos en què 
s’ho pot permetre, dins dels mesos de juliol i agost, principalment; que a més a més 
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porta per la família associat un enorme esforç des del punt de vista de l’organitza-
ció del viatge; que, a més a més, és, evidentment, un gran esforç econòmic i on el 
que haurien de ser uns dies d’oci i relax es converteixen en un calvari quan arriben 
a l’aeroport. Un calvari perquè pateixen, pateixen quan ho planifiquen, per la por a 
tenir problemes amb el seu vol, i pateixen quan arriba el moment i aquest mal presa-
gi es fa realitat.

Per això plantegem una sèrie de mesures, entre elles la realització de campanyes 
informatives sobre els drets dels usuaris; que aquestes campanyes s’intensifiquin 
amb caràcter previ a l’inici dels períodes de vacances; demanem una major impli-
cació de l’Agència Catalana de Consum, perquè el passatger, en definitiva, tingui 
informació suficient, veraç i en termini, sobretot dels seus drets.

I el segon àmbit de la proposta és la d’incentivar la planificació de situacions que 
són inevitables, però que sí que són previsibles, com són les vagues, no? 

Per tant, tot el que proposem està dins dels àmbits competencials de la Genera-
litat, en matèria tant de mediació laboral com de consum, són propostes que con-
tribueixen a millorar el servei i, per això, demanem el vot favorable de la resta de 
grups parlamentaris.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Cano. A aquesta proposta de resolució s’han presentat cinc es-
menes, totes són del Grup de Junts per Catalunya i el Grup Republicà. I, per tant, 
per a la defensa de les esmenes té la paraula, per Junts per Catalunya, el diputat Fer-
ran Roquer.

Ferran Roquer i Padrosa

Moltes gràcies, presidenta. Més enllà que l’exposició de motius d’aquesta propos-
ta de resolució és un cúmul de circumstàncies, algunes vertaderes i altres no tant, 
però en qualsevol cas que totes apunten a la necessitat que els aeroports de Catalu-
nya estiguin gestionats per les administracions que hi estan més a prop, que estiguin 
gestionats pel Govern de Catalunya, perquè moltes d’aquestes circumstàncies són 
fàcilment solucionables.

Un cop s’ha donat la circumstància que a l’aeroport del Prat esdevenen vagues 
per incompliments laborals o perquè les concessions administratives a les plantilles 
que porten la seguretat..., són concessions administratives que fan que tinguin poc 
salari, que tinguin condicions de treball difícils els treballadors, hem presentat una 
sèrie d’esmenes, que en general estem d’acord amb el text que se’ns presenta, i tam-
bé agraïm al grup que la majoria, en principi, han estat acceptades, igual que nosal-
tres hem acceptat punts de la seva proposta de resolució.

Però hi ha dos circumstàncies, dos punts amb els quals no podem estar d’acord, 
perquè, d’una banda, la Generalitat de Catalunya, a través d’un organisme, d’una 
agència dependent del mateix Departament d’Empresa i Coneixement, a través de 
l’Agència Catalana de Turisme, que té oficines de turisme a l’aeroport del Prat, 
de Girona i de Reus, té personal instruït per donar informació sobre els drets del 
consumidor en matèria, en aquest cas, de transport aeri.

Per bé que qui té la competència de supervisar, d’inspeccionar i d’ordenar el 
transport aeri és l’Agència Estatal de Seguretat Aèria i és aquesta qui hauria de fer 
que les empreses aèries complissin amb la normativa. I ho repeteixo: és una llàsti-
ma que l’Agència Catalana de Consum o que la Generalitat de Catalunya no tingui 
la capacitat de tenir una agència de seguretat aèria pròpia.

Per tant, nosaltres hem presentat aquestes esmenes i els punts que no siguin ac-
ceptats els votarem en contra.

Moltes gràcies.
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La presidenta

Gràcies, senyor Roquer. A continuació, pel Grup Republicà, té la paraula el dipu-
tat Ferran Civit.

Ferran Civit i Martí

Gràcies, presidenta. L’altre Ferran ja ha avançat part de l’argumentació. Simple-
ment, doncs, primer de tot agrair el to i la cordialitat per poder arribar a una entesa. 
Lògicament, el punt anterior ha estat una mica més complex –deixem-ho així–, per-
què tothom ho hem patit.

Lògicament, també com comentava l’anterior company, hi ha coses de les quals 
tenim competències i d’altres que no, són els punts 1 i 3, que les esmenes no han 
estat acceptades. Per tant, com ja ha avançat ell, en aquest cas, demanaríem votació 
separada i, lògicament, no hi votarem a favor.

I llavors hem entregat als diferents grups i també hem entregat a la Mesa la pro-
posta de transacció pel punt 6, que simplement és l’única modificació que hi hauria.

I, lògicament, no és només l’oficina de consum, que sé que la portaveu ens ha ex-
plicat algun cas particular que havia tingut ella, que no havia estat ben atesa, perquè 
tots ens hi hem trobat moltíssimes vegades. Des del departament ens diuen que hi 
ha personal que atén, però per això també hem fet la transacció aquesta del punt 6, 
perquè el que sigui l’anècdota que no sigui la normalitat, perquè suposo que com 
vostè, com la immensa majoria, hi ha aeroports que els conec les vint-i-quatre hores 
del dia, i jo als aeroports només vull anar-hi a embarcar, facturar i que em portin 
ràpidament a destí.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Civit. A continuació, pel Partit Socialistes i Units per Avançar, 
té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llanos

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta és una proposta de resolució que ja vam debatre 
i aprovar, ara recordo, amb una iniciativa del Grup Socialistes a l’anterior legisla-
tura, just quan va passar el que escriu el senyor De Páramo –ara ja no ens acom-
panya–, i nosaltres no podem estar, com no pot ser d’altra manera, en desacord. 
Creiem que és veritat que passa massa vegades, que tenim massa conflictes amb les 
companyies aèries i que caldria posar tots els recursos per defensar bé els interessos 
dels consumidors.

Per tant, entenc que hi ha hagut una transacció en un dels punts que a nosaltres 
també ens sembla correcte i, per tant, votaríem favorablement aquesta proposta de 
resolució.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. A continuació, pel Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Bé, seré molt breu. Crec que tots som conscients –i no ho repetiré més– que hi 
ha hagut molts casos de vulneració de drets als aeroports, que cada estiu s’acumu-
len especialment en les operacions sortida i en l’operació tornada casos d’impossi-
bilitat de volar, etcètera. Per tant, estem d’acord en el fons de la qüestió i votarem a 
favor de la proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. A continuació, té la paraula el diputat Santi Rodríguez, 
pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
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Santi Rodríguez i Serra

Gràcies, presidenta. En primer lloc, fer una reflexió. Algú ha parlat que allò ide-
al seria que la competència sobre els aeroports fos de l’Administració més propera i 
ha parlat del Govern de la Generalitat. Home, no, l’Ajuntament del Prat! L’adminis-
tració més propera a l’aeroport del Prat és l’Ajuntament del Prat, no sé per què no 
reivindiquen que la competència en aeroports sigui del mateix ajuntament, que és 
l’Administració més propera.

Però, dit això, jo crec que hi ha també una reflexió seriosa entorn a la proposta 
de resolució, que votarem favorablement. Votarem favorablement perquè, certament, 
aquí el que està en joc són els drets dels viatgers, els drets dels usuaris de l’aeroport 
i són molts els que durant aquest estiu, i cada estiu, per diferents motius i per dife-
rents circumstàncies, tenen sovint els seus drets o les seves expectatives vulnerades; 
dic les «expectatives» perquè estan arbitrats els mecanismes per defensar els drets i 
amb relació a les companyies aèries són les mateixes companyies aèries les que te-
nen l’obligació de posar a disposició dels seus clients els mecanismes de reclamació 
oportuns, no?

I com a autoritat pública per defensar precisament aquests drets hi ha l’Agència 
Estatal de Seguretat Aèria, que és qui recull les queixes que puguin fer els usuaris 
amb relació al funcionament dels mateixos aeroports o de les mateixes companyies 
aèries.

I, per tant, tot això m’aixeca el dubte de..., home, no està de més que l’Agència 
Catalana del Consum participi també en col·laboració amb els ciutadans que es pu-
guin veure afectats per aquesta situació, però amb certes puntualitzacions i recels. 
No donem la impressió que qui ha de rebre les queixes ha de ser l’Agència Catalana 
de Consum, perquè no podrà resoldre res. Qui ha de rebre les queixes és l’Agència 
Estatal de Seguretat Aèria, que és la que pot resoldre-ho, no l’Agència Catalana de 
Consum.

I, per tant, acabar demanant que l’Agència Catalana de Consum presenti un in-
forme al Parlament de la quantitat de reclamacions que ha rebut i de les mediacions 
que ha fet amb relació a aquesta situació, bé, si tot això ha de ser per facilitar que 
els ciutadans tinguin accés a presentar aquestes queixes i resoldre els problemes que 
puguin sorgir derivats de la problemàtica que ofereixen les companyies aèries, miri, 
doncs, hi donarem suport.

Però volem donar i volem posar aquest apunt de precaució, perquè la competèn-
cia la té qui la té i, per tant, la capacitat de resoldre la problemàtica derivada de la 
vulneració de drets dels viatgers la té qui la té i ho pot resoldre qui ho pot resoldre. 
Segurament, no a vegades qui es proposa en aquesta proposta de resolució.

La presidenta

Gràcies, senyor Rodríguez. Per posicionar-se sobre les esmenes presentades, té 
la paraula, pel Grup de Ciutadans, el diputat Jose María Cano.

José María Cano Navarro

Gràcies, presidenta. Bé, res, només comentar que arrel de determinats discursos, 
també com deia abans, el que dèiem és que es treballés amb seriositat i rigor, que 
no ho facin com normalment treballa el Govern, que qualsevol tema s’empaqueta i 
es retorça dins del relat del procés i, quan això passa, quan el problema se l’empas-
sa la retòrica del procés, passen a tractar-ho només des de la queixa i des la queixa 
contínua, sense aportar solucions. Per això ho dèiem d’aquesta manera. I al final ens 
trobem que no som capaços de tenir una oficina en condicions a l’aeroport del Prat 
i obrim «xiringuitos» a l’estranger. Per tant, és una voluntat que això se solucioni 
d’una manera racional.

De tota manera, agraïm el to i les esmenes que ens han aportat tant Junts per Cat, 
com Esquerra Republicana. Les hem pogut transaccionar totes, menys la número 2, 
perquè entenem que el redactat el que proposa és... (Veus de fons.) Bé, l’esmena nú-
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mero 2, al punt 3 –disculpeu–, perquè entenem que aquesta proposta estava dins de 
l’àmbit competencial i aquest punt sortia d’aquest àmbit competencial.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Cano. A veure si ho hem entès bé. Ha dit que accepta l’esmena, 
les esmenes 1 i 3. Quines accepta i em sembla que hi ha un punt 6 per transacció. 

José María Cano Navarro

Sí, acceptaríem l’esmena número 1..., totes menys la 2. (Remor de veus.) L’esme-
na número 2, que és la modificació del punt 3. I l’esmena número 5 quedaria amb 
l’últim redactat, que és el que ens ha passat.

La lletrada

Que és la transacció?

José María Cano Navarro

Sí, aquest redactat del punt 6.

La presidenta

Bé, algun grup ens ha demanat votació separada? Sí, senyora Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Sí, si us plau. Una miqueta, finalment, també agrair que haguem tingut aques-
ta facilitat per poder trobar un punt d’acord en les transaccions –per tant, nosaltres 
també ho agraïm– i fins i tot estem disposats a acceptar el punt 3, d’acord?

Dit això, i vista també la bona voluntat, perquè vegin que també hi és per part 
nostra, però hi ha alguns temes que penso que com a Govern i com a responsables 
del Govern sempre surt el tema del procés, i m’agradaria que també entenguessin 
que hi ha una responsabilitat de Govern important, i que de vegades aquest discurs 
ja molt reiterat... Escolti, hi ha una responsabilitat de Govern, exercim aquestes ne-
cessitats que ens dona la ciutadania i que, per tant, li agrairia que no en fem contí-
nuament ús d’aquest procés que vostès posen com a culpa de tot el que està passant 
i que saben que no és cert. Sinó que en aquest cas hi ha hagut una bona entesa amb 
les esmenes, crec que aquesta és la via i que, per tant, acceptem fins i tot el punt nú-
mero 3 com l’havien plantejat.

Gràcies, senyor Cano.

La presidenta

Llavors, algun grup... Senyor Civit...

Ferran Civit i Martí

No, simplement de funcionament. Aleshores, per tant, ja no demanem la... Reti-
rem la petició de votació separada i així es pot votar tota la PR.

La presidenta

Es pot votar tota sencera.

Ferran Civit i Martí

Tota sencera.

La presidenta

Sí? Es pot votar sencera? (Pausa.)

La lletrada

Amb les esmenes integrades, acceptades i la transacció.

La presidenta

Molt bé. Doncs, passem a votació la proposta de resolució amb les esmenes ac-
ceptades i la transacció del punt número 6. 
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Per tant, passem a votació.
Vots a favor?
Molt bé. Aquesta proposta de resolució s’aprova per unanimitat.

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

Passem a l’últim punt de l’ordre del dia: la Proposta de resolució sobre la indús-
tria dels videojocs. Presenta la proposta, en nom del Grup de Ciutadans, el diputat 
Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Hoy traemos a debate y a vo-
tación una propuesta que es bastante sencilla, que tiene un objetivo muy claro, muy 
concreto, que es encontrar un espacio de dialogo, un espacio de interlocución entre 
los profesionales del sector del videojuego y los grupos aquí representados y, en con-
creto, el Govern de la Generalitat.

Es una línea de trabajo que ya se inició en la anterior legislatura, también a pro-
puesta de nuestro grupo, y que tuvo aceptación también por parte de los demás grupos. 

Básicamente, basamos esta petición en tres motivos. El primero, la obligación 
de deber público que tenemos como servidores públicos de vehicular, de funcionar 
como correa de transmisión, de peticiones que nos hacen colectivos organizados, en 
este caso los profesionales del sector de los videojuegos.

El segundo. Datos objetivos que demuestran la importancia de este sector para 
nuestra tierra, para Cataluña. Por ejemplo, más de seiscientos jugadores de todo el 
mundo afirman haber comprado o descargado videojuegos que han producido em-
presas catalanas. El volumen de negocio que han acumulado estas empresas en los 
últimos años ha superado la facturación acumulada de más de mil millones de eu-
ros. Y hay cerca de ciento veinte empresas de este sector afincadas en Cataluña, lo 
que supone un 40 por ciento del total de la facturación estatal.

Y, por último, desde Ciudadanos, creemos que potenciar este sector en un mo-
mento que es obvio que hay un cambio de modelo productivo puede traer ventajas 
competitivas y oportunidades para nuestra tierra, tanto en términos de creación de 
empleo como en términos de desarrollo de otro mercado laboral y de otras oportuni-
dades, sobre todo para la gente joven que está desarrollando estudios en este sentido.

Como ven, es una moción que no tiene... –una propuesta de resolución, perdo-
nen–, que no tiene ningún tipo de carga ideológica, que creo que será fácil llegar a 
un acuerdo y que, al final, repito, actuamos en nombre y como portavoces de un co-
lectivo que nos han hecho llegar estas inquietudes y estas peticiones.

Gracias.

La presidenta

Gracias, señor Gragera. A continuació, per a la defensa de l’única esmena que 
té aquesta proposta de resolució, presentada pels grups de Junts per Catalunya i el 
Grup Republicà, parlarà, en nom del Grup de Junts per Catalunya, la senyora Teresa 
Pallarès.

Teresa Pallarès Piqué

Molt bé, moltes gràcies. Bé, nosaltres una mica també, i seguint en la línia de 
responsabilitat també del Govern, i com vostès saben, amb l’aplicació del Pacte na-
cional per a la indústria, hi ha una aposta important al nostre país sobre el tema de 
les noves tecnologies, la innovació, etcètera. 

Per tant, aquest sector, el sector del videojoc, com ja hem parlat en l’esmena que 
nosaltres hem presentat, entenem que és un sector que mou també a molta gent. 
I que, a més a més, aporta, diguem, un coneixement, fins i tot, que pot repercutir 
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en aquest trasllat de coneixement a d’altres sectors, i que, per tant, és positiu per a 
tothom, no?

Fins i tot, ja estava previst, dintre d’aquest Pacte nacional per a la indústria, tin-
dre un grup de treball, diguem, que està específicament dedicat a aquest sector, tal 
com ja hem exposat, d’acord?

Per tant, nosaltres l’únic que diem és que, evidentment, amb això hi estem 
d’acord. No cal crear res, perquè ja està creat i, evidentment, estem d’acord en que 
en un termini de sis mesos es puguin reunir per tal d’atendre aquestes necessitats i 
també aquest col·lectiu per veure també una mica cap on va, no?

Per tant, hem presentat, o sigui, hem transaccionat això amb vosaltres i, en prin-
cipi, si això s’accepta, com s’ha acceptat, nosaltres hi votarem a favor.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyora Pallarès. Pel Grup Republicà, el senyor Antoni Castellà.

Antoni Castellà i Clavé

Sí; gràcies, presidenta. Molt breument. No afegiré més del que ha dit la diputada 
Pallarès. En qualsevol dels casos, pel nostre grup parlamentari és obvi que aquest 
àmbit és dels estratègics de país, el sector dels videojocs. El proponent..., i estem 
d’acord amb la seva reflexió, l’impacte que té en el país, la transcendència, més en-
llà del seu àmbit pròpiament industrial i els seus lligams amb la tecnologia, amb la 
innovació..., amb l’educació és la proposta de més. És a dir, des de l’any, crec recor-
dar, 2011, tenim a Catalunya graus en videojocs, específics. I, de fet, el seu impuls 
no era una iniciativa purament acadèmica, sinó que venia de la demanda del sector. 

I, de fet, l’únic que estem proposant, com ha dit la diputada que em precedia en 
la paraula, és incorporar-ho dins del marc del pacte nacional, que crec que és lògic, 
que és coherent. I només hi havia l’aportació de que dins de tots els agents, doncs 
–ara m’ho recordava la diputada–, també incorporem les polítiques digitals i de 
comunicació, perquè és com s’ha organitzat el Govern. No té més en aquest sentit. 

I això derivava, precisament, que ja és natural, de, com els diputats saben, el 
RIS3CAT. De l’estratègia intel·ligent d’innovació i especialització, que en el seu mo-
ment es va debatre i aprovar per Comissió Europea, de les indústries emergents, 
aquesta n’era una. Per tant, té tot el sentit, i creiem que és una bona iniciativa i hi 
donarem suport.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Castellà. A continuació, pel Grup Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula la diputada Alícia Romero.

Alícia Romero Llano

Sí, no vull afegir massa més, perquè, a més a més, en la Comissió d’Empresa 
i Coneixement de l’anterior legislatura, que fa molt poc –com que duren tan poc 
aquestes legislatures–, ja vam rebre tots els representants de les associacions de vi-
deojocs i van explicar la seva importància. Crec que ja hi ha hagut alguna proposta 
de resolució aprovada també en aquesta línia, i per tant, doncs, nosaltres també vo-
tarem favorablement a aquesta proposta de resolució, esperant, doncs, que realment 
es constitueixi aquest grup de treball i puguem avançar una mica més en el que 
ja, és veritat, Catalunya treballa des de fa temps.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Romero. Pel Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
té la paraula el diputat Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, presidenta. No afegirem gaire cosa més; creiem que està tot dit. 
Votarem favorablement aquesta resolució, esperant que puguem fer bona feina i pu-
guem avançar conjuntament amb el sector.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Ferro. Com el Subgrup Parlamentari del Partit Popular ni la 
CUP - Crida Constituent són presents en aquest moment, donem, doncs, el següent 
torn, perquè es posicioni sobre les esmenes presentades, el diputat de Ciutadans, el 
senyor Dimas Gragera.

Dimas Gragera Velaz

Gracias. Utilizo el turno de palabra para agradecer el apoyo de todos los grupos 
a la propuesta presentada. La voluntad del Gobierno en todo momento ha sido tirar 
hacia adelante la propuesta. Y había algunos aspectos semánticos, incluso algunos 
que desconocíamos, creo que aportaban valor, incluir una conselleria como la de 
políticas digitales, que está claro que debe estar orientada también a estos conteni-
dos, mejoraba nuestra propuesta. Y desde esa voluntad que ustedes han mostrado, 
ha sido fácil llegar a un acuerdo, en este sentido. 

Como ven, la propuesta no pedía más que interlocutar con el sector y es lo que 
hemos hecho. Es un honor, con las horas que he pasado jugando a videojuegos (ria-
lles), haber podido defender esta propuesta.

Gracias a todos.

La presidenta

Gràcies, senyor Gragera. A continuació, llavors, passarem a votació la proposta 
de resolució. El punt número 1 és una transacció, no sé si tothom té còpia del text? 
(Pausa.) Doncs, llavors, podem votar-la sencera, no? (Pausa.)

Vots a favor?
Doncs s’aprova per unanimitat aquesta proposta de resolució.
En principi ja no hi han més punts a l’ordre del dia. Només recordar als porta-

veus i als grups de la Mesa que ens quedem ara, al finalitzar la comissió, cinc mi-
nutets. 

I, per tant, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda.
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