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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 CatECP SOBRE LA POLÍTICA UNIVERSITÀRIA DE 

RECERCA (Tram. 300-00069/12) 

 

1. El Parlament de Catalunya, en relació a les polítiques de retallades en el 

finançament de les universitats públiques i l’increment abusiu de taxes, insta el 

Govern a: 

a) Abandonar la política de taxes abusives iniciada el 2011 i reduir, per al curs 

2019-2020, un 30% les taxes i preus universitaris. Aquesta reducció té com a 

objectiu disminuir la càrrega dels alumnes i les seves famílies en el finançament 

de la universitat i, per tant, ha de compensar-se el seu impacte amb l’increment 

corresponent de les transferències de la Generalitat de Catalunya al conjunt de 

les Universitats públiques catalanes.  

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 58 

abstencions (JxCat i ERC) 

b) Equiparar, per a cada coeficient d’estructura docent, els preus dels estudis de 

màster amb els del seu grau corresponent per tal que tot l’itinerari docent (grau 

+ màster) es pugui realitzar amb els mateixos preus de matrícula.  

Rebutjat: 31 vots a favor (PSC-Units, CatECP, PPC i CUP), 60 en contra 

(JxCat, ERC i un diputat de Cs) i 35 abstencions (Cs) 

c) Recuperar, per als pressupostos de l’any 2019 el nivell de finançament de les 

Universitats públiques catalanes de l’any 2010, anterior a l’inici de les polítiques 

de retallades. 

S’accepta l’esmena 1 del GP PSC-Units 

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 59 

abstencions (JxCat i ERC) 

d) Aprovar, aquest 2019, un nou pla de finançament  de les universitats públiques 

catalanes 2019-2021 amb l’objectiu de fixar un calendari de compromisos per tal 

de situar les inversions públiques en la mitjana de la OCDE (1,32% del PIB) i 

l’aportació dels estudiants via matrícules a les condicions de l’any 2010 abans de 

l’increment de taxes (13,88%).  

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 59 en 

contra (JxCat i ERC) 

e) Aprovar, abans del curs 2019-2020, un nou Pla d’Inversions Universitàries 

(PIU) plurianual que permeti establir un calendari d’inversions per a fer front al 

manteniment dels actuals equipaments universitaris i establir les futures 

prioritats estratègiques.  

Aprovat:  67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 59 en 
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contra (JxCat i ERC) 

2. El Parlament, en matèria de beques i preus, insta el Govern a: 

a) Equiparar, en el Decret de preus i beques, la condició de família monoparental 

a la de les famílies nombroses per tal de corregir l’actual greuge en l’accés als 

estudis universitaris.  

Aprovat:  66 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 59 

abstencions (JxCat i ERC) 

b) Publicar, abans del curs 2019-2020, un informe sobre l’eficiència de l’actual 

sistema de beques, el seu grau de cobertura, l’impacte sobre les desigualtats 

socioeconòmiques i territorials i el seu grau de suficiència a l’hora d’assegurar un 

accés equitatiu i universal a l’educació universitària, i presentar-lo a la Comissió 

d’Empresa i Coneixement. 

 S’accepta l’esmena 2 del GP PSC-Units 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 

3. El Parlament, en matèria de qualitat laboral en l’àmbit universitari, insta el 

Govern a: 

a) Presentar, abans del curs 2019-2020, un Pla per estabilitzar el Personal Docent 

Investigador (PDI) i el Personal d’Administració i Serveis (PAS) , per ajudar les 

Universitats a elaborar els seus Plans d’Estabilització. 

Es transacciona amb l’esmena 8 del GP Junts per Catalunya i del GP 

Republicà 

Aprovat:  120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 3 

abstencions (CUP)   

b) Aprovar, abans del curs 2019-2020, un Pla de finançament basal de la recerca 

universitària de caràcter progressiu, consensuat amb els principals actors 

implicats, amb la finalitat de dotar suficientment i amb estabilitat la tasca de 

recerca universitària, consolidar i ampliar el personal investigador i fixar un 

calendari de compromisos, en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del 

Coneixement, per dotar al sistema de recerca de les inversions públiques 

corresponents a l'1%del PIB. 

Es transacciona amb l’esmena 9 del GP Junts per Catalunya i del GP 

Republicà 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 

c) Desenvolupar un pla per a l’augment de les vocacions STEM (Ciència, 

Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques) posant tots els mitjans a 

disposició dels alumnes per tal que no es perdi cap vocació tècnica, que 

tanta riquesa i desenvolupament aporten a la societat, especialment per 
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part de les dones. 

S’accepta l’esmena 5 del GP de Ciutadans 

Aprovat:  Unanimitat (126 vots a favor) 

 

 

 

 


