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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE LA CUP SOBRE L’APLICACIÓ DEL 3+2 

 

PUNT 1 – transacció amb esmena 1 de GP Junts pel Sí 

A l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context 

del Procés Constituent, i entenent que serà aleshores quan el Govern de la Generalitat 

disposarà de la sobirania per legislar en matèria universitària, garantir la moratòria a 

l’aplicació del Real Decreto 43/2015, en la línia acordada pel Consell Interuniversitari 

de Catalunya, de manera que durant la present legislatura no es creïn nous graus de 

180 ECTS en substitució de graus de 240 ECTS ja existents i es salvaguardin els 

ensenyaments acadèmics universitaris existents. 

 

Aprovat : 79 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 49 en contra (C’s, PSC i 

PPC) 
 

PUNT 2 – es manté el redactat original 

No iniciar els graus de 3 anys públics o que utilitzen instal·lacions públiques previstos 

pel proper curs 2016-2017: Global Studies (UPF), Disseny i Creació Digital (UOC) i 

Bachelor’s Degree in Bioinformatics (UPF + UB + UPC). 

 

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP) i 109 en contra (JxSí, C’s, PSC i PPC) 

 

PUNT 3 – transacció amb esmena1 de GP Catalunya Sí que es Pot 

Considerant que graus i màsters són dues etapes de la carrera universitària, avançar 

per tal que durant la present legislatura les condicions d’accés a graus i màsters 

(preus, taxes, beques, coeficient d’ECTS), siguin totalment equiparades a les 

condicions actuals dels graus, en el cas dels ensenyaments públics. 

 

Aprovat : 96 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 34 en contra (C’s i PPC) 

PUNT 4 – es manté el redactat original 
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Garantir que el sistema públic doni continuïtat als estudis públics de grau amb l'oferta 

d’un màster públic, sense excepció. 

 

Aprovat : 106 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 24 en contra (C’s) 

 

PUNT 5 – acceptació de l’esmena 4 del GP Junts pel Sí 

Assegurar l’oferta de places públiques d’aquells màsters que habiliten per exercir 

professions concretes, amb regulació específica i continguts mínims obligatoris, que 

permeten assolir les competències i coneixements necessaris i requerits per al 

desenvolupament d’aquestes professions, amb una oferta adequada a la demanda en 

el global del sistema. 

 

Aprovat : 106 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 24 abstencions (C’s) 

 

PUNT 6 – acceptació de l’esmena 5 del GP Junts pel Sí 

Garantir que cap increment en el nombre de places de màster fora del circuit públic, 

ni en màsters propis ni en privats, com a mínim durant la present legislatura, anirà en 

detriment de la proporció relativa d’oferta pública dels estudis actuals, a l’espera de 

tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el context de Procés 

Constituent. 

 

Aprovat : 80 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 25 en contra (C’s i un vot del 

PPC) i 23 abstencions (PSC i PPC) 

 

PUNT 7 – es manté el redactat original 

Impulsar la creació d’espais de debat que s’iniciaran el setembre del 2016, sobre el 

model universitari de la futura República Catalana en cadascuna de les universitats 

públiques catalanes, en el context de Procés Constituent. Aquests espais comptaran 

amb el recolzament del Govern de la Generalitat i de les universitat públiques, que hi 
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donaran legitimitat, reconeixement i recursos logístics. La implicació massiva i 

transversal de la comunitat universitària en la constitució de les bases del sistema 

universitari català quedarà, d’aquesta manera, assegurada. 

Aprovat : 81 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 49 en contra (C’s, PSC i PPC) 

 

PUNT 8 – es manté el redactat original 

Es fomentarà el debat obert, implicant-hi tots els estaments de la comunitat 

universitària (PAS, PDI i estudiantat), així com la posterior síntesi de les conclusions i 

propostes a nivell de cada universitat i interuniversitari. Aquests debats es 

coordinaran amb la calendarització del Procés Constituent impulsat per les institucions 

i la societat civil per tal de tenir en compte les conclusions que se n’extreguin en la 

construcció del model universitari de la República Catalana, promocionant la 

participació en ells de representants d’iniciatives com el Congrés Universitari Català o 

de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent. Garantir la presència de l’estudiantat a 

tots els òrgans col·legiats, comissions i grups de treball que depenen del Consell 

Interuniversitari de Catalunya. 

 

Aprovat : 81 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 49 en contra (C’s, PSC i PPC) 

 

PUNT 9 – transacció amb l’esmena 7 del GP Junts pel Sí i l’esmena 1 del GP 

Socialista 

Garantir la presència de l’estudiantat i dels representants sindicals membres de la 

plenària als òrgans que depenen del Consell Interuniversitari de Catalunya. 

 

Aprovat : 130 vots a favor (unanimitat) 

 

PUNT 10 – es manté el redactat original 
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No augmentar el preu per crèdit ECTS ni de grau ni de màster durant la present 

legislatura, a l’espera de tenir un debat de fons sobre el model universitari català en el 

context de Procés Constituent. 

 

Aprovat : 81 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP) i 24 en contra (C’s) i 25 

abstencions (PSC i PPC) 

 

PUNT 11 – es manté el redactat original 

Establir un preu per crèdit màxim pels màsters privats i propis que s’imparteixen en 

universitats públiques, sense que aquesta rebaixa en les taxes passi a ser assumida 

en cap cas per la universitat o l’administració pública. Que aquest preu per crèdit 

màxim no superi en més del 20% el del crèdit de màster públic. 

 

Rebutjat: 21 vots a favor (CSQP i CUP), 90 en contra (JxSí, C’s i PPC) i 16 

abstencions (PSC) 

 

PUNT 12 – es manté el redactat original 

Avançar cap a la gratuïtat real en les matrícules universitàries, començant per una 

reducció d’un 30% en les taxes universitàries –plasmada en el preu de crèdit ECTS– 

per al curs 2016-2017, donant compliment a la moció 15/XI aprovada en el darrer Ple 

del Parlament de Catalunya. 

Rebutjat: 42 vots a favor (PSC, CSQP, PPC i CUP), 60 en contra (JxSí) i 24 

abstencions (C’s) 

 


