
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

  27/06/2019 

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 LES MOCIONS SOBRE UNIVERSITATS PRESENTADES PER 

SEPARAT PEL PSC-UNITS I CatECP PERÒ QUE TENEN EL MATEIX TEXT (s’han 

votat per separat però el resultat de la votació també ha estat el mateix) 

(Tram. 302-00116/12 i Tram. 302-00118/12)  

 

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

1. Aprovar un pla de xoc per a la millora del finançament de les universitats pú-

bliques pel període 2019-2022, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat i la qualitat 

universitària, sobretot en els àmbits de la docència, la recerca i la innovació, i 

permetre disposar d’una estructura suficient de personal docent i investigador i 

de personal d’administració i serveis. Concretament, recuperar per a l’any 2020 la 

xifra de finançament de la Generalitat per a les universitats públiques de l’any 

2010 (900 MEUR) per arribar l’any 2022 als 1.300 MEUR.  

Aquest pla de finançament ha de determinar, uns objectius estratègics i uns cri-

teris quantitatius i qualitatius sobre els quals s’estableixi el finançament, que ha 

de garantir poder disposar d’uns recursos basals que permetin una docència i una 

recerca de qualitat a totes les universitats, i facilitin veritablement la capacitat de 

competir amb les principals institucions universitàries europees. El pla ha 

d’incorporar, a més, un finançament amb relació als objectius estratègics 

específics de cada universitat, i ha de tenir en compte els mecanismes de 

retiment de comptes a la societat.  

2. Reduir les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 2011, 

fins a assolir el proper curs 2019-2020 una reducció aproximada del 30%, i 

compensar a les universitats públiques d’aquesta reducció amb un augment de la 

transferència pública, que s’haurà d’establir i concretar en els pressupostos corres-

ponents, equivalent a l’impacte de la reducció comportant un augment de les trans-

ferències, a banda de l’increment pressupostari establert al punt 1. La reducció de 

taxes ha de continuar fins a arribar a un cost de matrícula dels títols oficials de grau i 

de màster similar al de la mitjana dels països de l’OCDE. 

3. Aprovar un pla de xoc per a fer front a la renovació i actualització de les infra-

estructures i equipaments universitaris pel període 2020-2022, valorat en una 

inversió mínima de 100 MEUR anuals, que permeti millorar la preocupant situació 

actual dels equipaments, i projectar nous projectes estratègics d’inversió 

universitària. 

 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 59 

abstencions (JxCat i ERC) 


