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La sessió s’obre a les onze del migdia. Presideix el president del Parlament, acom-
panyat de tots els membres de la Mesa del Parlament Universitari. 

ORDRE DEL DIA
1. Debat i votació del projecte de llei catalana de cooperació al desenvolupament i pro-

moció econòmica exterior.
2. Debat i votació de la proposta de resolució sobre recerca. 
3. Lectura de la declaració institucional del Parlament de Catalunya en relació al medi 

ambient.
4. Moció subsegüent a la interpel·lació sobre treball.
5. Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el sistema universitari català.

El president

Bé, bon dia a tothom; diputats, diputades; públic que ens acompanya..., comencem 
la sessió.

Projecte de llei catalana de cooperació al desenvolupament i promoció 
econòmica exterior

I en primer lloc, evidentment, passarem al primer punt de l’ordre del dia, que és el 
debat i votació del Projecte de llei catalana de cooperació al desenvolupament i pro-
moció econòmica exterior. Per presentar la iniciativa, té la paraula l’honorable senyo-
ra Marta Clapés, consellera d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. 
Quan vulgui, consellera.

La consellera d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
(Marta Clapés)

Moltes gràcies, molt honorable president del Parlament; molt honorable president 
de la Generalitat; honorables conselleres i consellers; il·lustres diputats i diputades de 
la cambra..., som aquí per debatre l’aprovació del Projecte de llei de modificació de la 
Llei catalana de cooperació al desenvolupament, és a dir, una llei que estableix el marc 
jurídic mitjançant el qual es vehicularan els ajuts que la Generalitat destina a altres po-
bles del món que es troben en vies de desenvolupament.

La cooperació al desenvolupament pot resultar de més o menys interès a Occident. 
La majoria dels presents en aquesta cambra podrà estar d’acord que cal tenir políti-
ques públiques de cooperació, però al sud no és una qüestió purament intel·lectual, és 
un element tan essencial que pot significar que en un poble sud-africà hi hagi enllu-
menat elèctric o que, un nen o nena hagi de caminar quilòmetres per arribar a l’escola. 
És a dir, totes aquelles coses que aquí donem per descomptades, però que per a moltes 
persones del món signifiquen hipotecar el seu futur.

Quan vam proposar aquesta llei, volíem aconseguir dos grans objectius; primer, 
transformar la cooperació al desenvolupament per aconseguir un desenvolupament eco-
nòmic real. I, segon, aconseguir una cooperació sobirana i enfocada a aquells pobles 
que estan oprimits. 

Aquesta llei ha estat profusament esmenada en comissió. En primer lloc, quines 
parts han caigut, d’aquesta llei? Ha quedat substancialment descafeïnada la part nacio-
nal de la llei. El suport a nacions sense estat i oprimides ja no és una prioritat de la po-
lítica de cooperació, i aquest no és un fet menor. Catalunya, com a nació oprimida, té el 
deure de ser solidària amb aquells pobles que pateixen com nosaltres hem patit. 

En segon lloc, què s’ha afegit, a la llei? S’ha donat a la llei un caire més social, pro-
tegint els col·lectius més vulnerables i discriminats i persones en situació d’exclusió 
social. Aquesta és una aportació enriquidora a la qual els partits que donen suport al 
Govern, en molts casos, han recolzat. 

I, en tercer lloc, què s’ha mantingut, de la llei? Creixement industrial, foment de 
l’exportació, innovació cientificotècnica, més pimes, emprenedoria, professionalització 
de la força de treball.

Tots aquells elements essencials per potenciar el desenvolupament econòmic seguei-
xen en aquesta llei. És a dir, la part més substancial de la llei segueix viva. Cal posar 
aquest fet en valor i ens hem de reivindicar, en aquest punt. 
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Aquest tràmit d’esmenes, per tant, malgrat les modificacions que ha patit la llei, el 
valorem molt positivament. Hi ha hagut aportacions valuoses. Tots els grups, tots, hem 
sigut generosos. I finalment, en les qüestions més importants hi ha hagut un acord am-
pli. 

El preàmbul de la llei s’ha aprovat sense cap vot en contra. Hi ha esmenes a apartats 
d’articles que, fins i tot, hem aprovat per unanimitat. Si el Govern fes una lectura parti-
dista dels canvis que ha experimentat aquesta llei, hauríem de retirar el projecte; dista 
molt del text que va sortir de la conselleria que jo dirigeixo, des d’avui fa una setmana.

Tot i així, pensem que segueix sent una bona llei de cooperació i, per tant, animem 
el Parlament a aprovar-la. Aquesta llei no és la nostra llei inicial, és una llei, però, sobre 
un tema tant i tant cabdal per a aquest país que no ens podem permetre el luxe que no 
hi hagi adults en aquesta sala. Avui i aquí és el nostre deure escriure una carta al nostre 
jo del futur i explicar-li per què ha de sentir-se orgullós d’haver estat un parlamentari 
català al 2018. Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, consellera. Tot seguit, a continuació, té la paraula, en nom del Sub-
grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, la diputada Sara Costa, endavant.

Sara Costa

Gràcies, president. La Generalitat de Catalunya, en exercici de la seva plena sobi-
rania, podrà concloure tractats internacionals, bilaterals i multilaterals... (La diputada 
riu.) Ho heu sentit bé, sí, quatre bogeries en menys de dues frases. És una vergonya in-
tel·lectual. Aprovar una llei com aquesta és malgastar paper i tinta. I no ho dic jo, ni el 
Tribunal Constitucional, ni les lleis internacionals, que també, sinó que aquests precep-
tes no es poden aplicar perquè cap estat no reconeix la república catalana. Aquesta llei 
es «pentina» el dret internacional. O sigui, no en té prou, aquest Govern, a crear conse-
lleries il·legals, sinó que ara també ens posem a aprovar lleis que es contradiuen amb el 
dret internacional. Increïble. 

Mirin, saben què? La setmana que ve, si els sembla, aprovem la comissió d’afers nu-
clears, o balística intercontinental, què els sembla? Mirin, oi que és patètic? Doncs és el 
que pensem nosaltres, d’aquesta llei. Una burla, i no hi donarem suport. Perdonin, però 
nosaltres som gent seriosa. España va en serio.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. (Remor de veus.) Silenci, si us plau. 
Ara és el torn, en nom del subgrup parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent, del diputat José Javier Saldaña. Quan vulgui, diputat.

José Javier Saldaña

Hola..., il·lustres diputats, honorable president... Bé, potser us direu què fa un paio de 
la CUP amb aquesta vestimenta? Jo us diré, diguem-ne, que estic representant qui és el 
principal impulsor d’aquesta llei, és a dir, les grans empreses. Des de la CUP - Crida 
Constituent volem manifestar la nostra profunda discrepància en la postura hegemònica 
del Govern, que està optant per l’enfocament tradicionalista de relacions internacionals. 
Llavors, les relacions amb la resta del Govern en matèria de polítiques exteriors queden 
tocades de mort en el moment en què s’aprovi aquesta llei.

Estem aquí per lluitar per la independència dels Països Catalans, volem una terra 
lliure de neoliberalisme i relacions exteriors de subalternació imperial, racial i nacio-
nal. Llavors, en aquest Projecte de llei, no estan reflectides les nostres aspiracions. Per 
fer una llei com aquesta s’ha de comptar amb una societat organitzada, amb diversos 
orígens, societat de tots els països i establint negociacions no condemnades a tractes de 
favors en països pobres i rics.

Llavors, manifestem la profunda, també, preocupació per la deriva autonomista que 
en la nostra opinió observem amb Esquerra, ja que van rebutjar esmenes sota el pretext 
que no s’ajustaven a la llei o àmbit competencial. Llavors, admetent implícitament que 
l’Estat espanyol encara controla, de facto, l’abast i la capacitat d’actuació de la Gene-
ralitat, des de la CUP volem fer bandera de l’internacionalisme de veritat, sense marcs 
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econòmics capitalistes i basada en paràmetres economicistes. Llavors, votarem sí, però 
és un sí crític. Moltes gràcies.

(Aplaudiments.)

El president

Molt bé, gràcies diputat. Tot seguit és el torn, en aquest cas, del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem. I, en nom seu, té la paraula el diputat Alexis Galceran, 
endavant.

Alexis Galceran

Bones..., moltes gràcies, honorable president de la Generalitat; honorable president 
del Parlament, senyores i senyors diputats i senyores i senyors. 

Hussein, Fryderyk Chopin; Zatadina, Víctor Hugo, Tagnabou i Albert Einstein. Sa-
ben, les senyores i senyors diputats què tenen en comú totes aquestes persones ante-
riors? Que totes van ser refugiades. Tots els que estem aquí avui som uns privilegiats, 
sí, i no sols en assistir a aquest hemicicle, sinó perquè tots hem nascut en una família en 
què les condicions ens eren favorables.

Aquest entorn social ha estat gràcies a que vivim en un país de la Unió Europea que, 
tot i no compartir certes polítiques econòmiques, ha fet que pertànyer a un país desen-
volupat ens hagi creat una seguretat que en d’altres països no existeix. 

La pregunta, senyores i senyors diputats, és: per què els de l’hemisferi nord i del sud 
som diferents? Per què, néixer en un país t’ha de donar més oportunitats que en un al-
tre? Són aquests tipus de preguntes les que ens fem, però immediatament mirem cap a 
una altra banda, i aquesta reflexió deixa de tenir flama.

Frustració, «frustració» és la paraula que fa servir Marc Gassol, aquesta setmana, 
en assistir, personalment, a l’ajuda de la crisi migratòria al mar Mediterrani. Violència, 
«violència» és la paraula que fa servir Hannah Arendt per definir la guerra. «Desespe-
ració» és la paraula que fa servir el nostre grup parlamentari. O «volem acollir», que 
són les paraules que fa servir l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Tot i això, em vull 
posicionar a favor de la llei, amb una abstenció, amb una abstenció perquè, amb altres 
grups parlamentaris, sobretot amb Esquerra Republicana i amb el PSC, hem intentat 
que aquesta llei d’aquí sigui la més social possible. Però, per d’altra banda, hi ha qües-
tions liberals que no s’han canviat. Però crec que aquesta llei d’aquí pot intentar, d’una 
manera o una altra, ajudar aquestes persones perquè no tinguin aquesta situació.

I per acabar, senyores i senyors diputats, permetin-me citar l’últim discurs d’El gran 
dictador: «Lluitem pel món de la raó. Un món on la ciència, el progrés, ens condueixi a 
tots a la felicitat. Soldats, en nom de la democràcia, ens hem d’unir tots.» 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. A continuació és el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, és el torn del diputat Adrià Vilanova.

Adrià Vilanova

Moltes gràcies, molt honorable president del Parlament; il·lustres diputats i diputades. 
En primer lloc, ens agradaria agrair a tots els grups parlamentaris la introducció de les 
esmenes, més de cent, cosa que ha superat les expectatives que teníem. Aleshores, per 
començar, ens agradaria dir que, com ja vam manifestar en l’anterior ple, la Llei de co-
operació al desenvolupament es podria millorar. La llei es va crear l’any 2001 i des de 
llavors la situació ha canviat enormement. Per tres coses: primer, perquè hem de complir 
amb els objectius de l’Agenda 2030. També els disset objectius per al desenvolupament 
sostenible de les Nacions Unides. També, com ens va dir el compareixent a la Comissió, 
el senyor Manel Vila, hauríem de treure el concepte de «països prioritaris».

I, en tercer lloc, hauríem de pensar a actuar en grans àrees, no en racons concrets. 
Aleshores, al principi, el projecte de llei contenia parts inconstitucionals, com bé ha 
mencionat la diputada del PP. A més, posava el dret d’autodeterminació per sobre d’al-
tres drets que potser són iguals o més importants que aquest. I donava prioritat a certs 
països, depenent de la seva situació, cosa que contradeia el que ens va dir el comparei-
xent.
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Després de les esmenes que van presentar el Partit Socialista i altres grups parla-
mentaris..., malauradament, algunes no es van aprovar, però altres sí. Nosaltres creiem 
que el fet que la llei continuï sent inconstitucional és una falta de respecte. Nosaltres no 
creiem que aquesta llei serveixi per millorar l’anterior llei que teníem, ja que, de posar 
un recurs al Tribunal Constitucional, aquesta s’anul·laria, i tot l’esforç que hem posat en 
la comissió serà en va.

Així doncs, el nostre grup parlamentari no votarem a favor de la llei, però tampoc hi 
votarem en contra, ja que creiem que hem fet esforços considerables i que hem avançat 
bastant. Per tant, el nostre grup parlamentari s’abstindrà. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat Vilanova. Ara és el torn, en nom del Grup Parlamentari Republicà, 
del diputat Aldrich Font.

Aldrich Font

Gràcies, molt honorable president i presidenta. Molt honorable president de la Ge-
neralitat, molt honorables consellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades d’aques-
ta il·lustre cambra, el Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya hem fet les esmenes 
perquè quedi, en la mesura del possible, degut a com estan repartits els escons, una llei 
humana, social i feminista, que defensi els drets i llibertats fonamentals i que tingui un 
contingut menys econòmic i empresarial. No com els companys i companyes del Partit 
Popular de Catalunya, que van votar en contra d’una esmena que promovia la igualtat 
de gènere.

Com he dit fa uns segons, hem buscat que aquesta llei tingui un contingut menys 
econòmic i empresarial i, bona part de les nostres esmenes anaven destinades a re-
duir-lo. Això no vol dir que nosaltres estiguem en contra de la riquesa, sinó que bus-
quem la seva correcta redistribució per erradicar la pobresa, reduint el llindar entre 
pobres i rics. Això ho dic, especialment, dirigint-me al Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, perquè hi ha hagut petites discrepàncies amb ells sobre aquest tema. Però 
igualment, res fora del normal.

Senyors de Junts per Catalunya, els recordo que encara que els nostre grup parla-
mentari doni suport al Govern no vol dir que nosaltres no siguem crítics.

De totes maneres, aquest grup parlamentari afirma que, amb aquesta llei de coope-
ració, Catalunya tindrà amb altres països una cooperació més bona. Bàsicament que 
quedarà augmentada i millorarà la nostra cooperació amb altres països que és, al cap 
i a la fi, el que busquem. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor 
d’aquesta llei, perquè no tenim por. No tenim por perquè tenim als nostres cors un món 
nou, i aquest món està creixent en aquest instant. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat Font. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans, i en nom 
seu, del diputat Alejandro Gaspar. Quan vulgui.

Alejandro Gaspar

Moltes gràcies, molt honorable president. Il·lustres diputats, il·lustres diputades, el 
meu company, l’altre dia va comentar respecte a la llei que calia netejar-la, netejar-la 
de barbaritats i de propaganda independentista. La política, com tots sabem, consisteix 
en pactes; pactes als quals vam intentar arribar en comissió. Trenta-una són les esme-
nes que va presentar Ciutadans, i que va proposar dirigides a poder fer d’aquesta llei 
una de neutral, una llei per a tots els ciutadans i les catalanes, i una llei sense objectius 
o pretensions partidistes. A més a més d’esmenes per afavorir una major igualtat entre 
homes i dones, cosa que trobàvem que no hi havia en els articles del projecte de llei del 
Govern.

Tanmateix, malgrat els esforços del nostre grup parlamentari, les forces separatis-
tes han volgut, de nou, imposar el seu punt de vista. Han ignorat que són el Govern de 
tots els catalans i de totes les catalanes i segueixen en la seva línia de governar només 
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per uns quants. Alguns dels exemples els podem trobar en un únic article: l’article 7. 
En primer lloc, l’article 7.1 es refereix a l’Estat al qual pertanyem, senyors del Govern, 
com a península Ibèrica, com si fos una cosa externa, englobant països tan diferents i 
tan honorables com són Portugal i Andorra, amb Espanya. Com si fos una cosa externa 
a Catalunya.

L’article 7.2, del qual Ciutadans va demanar la supressió perquè la Generalitat s’ex-
cedia en les seves competències, segueix on és. El president Sala ens va deixar veure la 
seva posició d’emperador –o si vostè ho prefereix, com a príncep de Catalunya– en cer-
tes declaracions com que la Policia Nacional fotés el camp, o que no obeirien les sentèn-
cies del Tribunal Constitucional. El fet que determinats articles persisteixin, des de la 
visió partidista i subjectiva del Govern..., aquest mateix fet ha estat el que ha determinat 
el vot de Ciutadans per aquesta llei. Ciutadans votarà en contra, però tinguin clar, mem-
bres del Govern, que si aquesta llei és aprovada el nostre grup parlamentari la recorrerà.

Perquè la Generalitat no pot sobrepassar-se en les seves competències, tal com estan 
fent vostès. Segueixen governant per un grup minoritari de catalans i de catalanes. I si 
algun dia decideixen preocupar-se per tota la resta, podran comptar amb el suport del 
nostre grup parlamentari. Però, fins que no recuperin el seny, esperin una oposició ben 
forta per part nostra. Perquè Catalunya no són únicament aquelles persones que vostès 
triïn, sinó també aquelles famílies, aquells estudiants, aquells treballadors i treballado-
res que no pensen com vostès. I per què no?, senyor president Sala, aquell bon home de 
qui vostè va parlar l’altre dia, que no sé si ara mateix se sentiria gaire representat. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. I ara, per acabar el torn d’intervencions, és el moment del Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. Té la paraula el senyor diputat Sergi Pérez.

Sergi Suárez

Bé, molt bon dia. Primer de tot, és «Suárez» i no «Pérez», deu haver sigut un er-
ror. Molt honorable president del Parlament, membres del Govern, diputats i diputades, 
m’agradaria començar la meva intervenció amb una foto; aquesta. (L’orador mostra 
una fotografia a la cambra.) Aquesta foto va sortir a la premsa dilluns, i mostra la mort 
al Mediterrani: una mare i els seus fills, morts. Aquesta foto ens hauria de fer reflexio-
nar a tots i totes sobre la situació actual i el rumb que volem donar a la política i a la 
societat.

Entrant en matèria de la llei, m’agradaria destacar-ne tres punts. En primer lloc, que 
és una llei pionera, perquè regula tot un sistema proporcional de cooperació que priorit-
za els països més pobres i també els països que pateixen repressió. Sí, senyors de Ciu-
dadanos, PSC i PP, clar, els països que pateixen més repressió són els països que més 
la necessiten, és que és lògica, i vostès ho neguen. En segon lloc, és accessible, perquè 
crea uns requisits molt accessibles per a empreses tant públiques com privades, per tal 
de fer-ho més eficient –aquí el sector privat també hi ha de dir la seva per fer-ho més efi-
cient. I en tercer lloc, és una llei a la catalana. Sí, a la catalana, perquè volem exercir la 
nostra sobirania, perquè aquest Parlament, senyors unionistes del triumvirat del 155, és 
sobirà. I vam dir clarament que volíem acollir, en aquella manifestació multitudinària 
del febrer de 2017.

I avui cridem que volem cooperar, que volem ajudar. Senyora del Partit Popular, nos-
altres farem el que no fa l’Estat espanyol, que és ajudar, dins la llei dels tractats inter-
nacionals, aquesta gent que tant ho necessita, i vostès mai ho han fet. Vagin al Tribunal 
Constitucional, vagin. Vagin i expliquin que porten una llei, amb humilitat, que ajuda 
les persones; diguin-ho, vagin... Per nosaltres hi ha un valor més important que la llei, 
que és la dignitat, i la volem exercir.

Per finalitzar m’agradaria una reflexió general. Dimecres va fer vuitanta-dos anys 
que el feixisme va entrar a l’Estat espanyol. Que hauríem pensat si tercers països ha-
guessin negat als nostres represaliats ajuda? Què haurien pensats, vostès? Els nostres 
represaliats d’ahir i els represaliats d’avui. Diem sí a aquesta llei per dignitat i per jus-
tícia. I per acabar, amb aquests vint-i-cinc minuts..., vint-i-cinc segons que tinc, perdó, 
m’agradaria, senyor president, fer un homenatge. Fer un homenatge als presos i preses 
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polítiques i exiliats i exiliades. En primer lloc, al Raül Romeva. Ell hauria de ser el con-
seller que avui presentés aquesta llei. I en segon lloc, a la Carme Forcadell, perquè, ara 
fa un any, va presidir aquesta sessió i l’enyorem, l’estimem i els volem tots a casa. 

Visca Catalunya lliure! 
Moltes gràcies.
(Aplaudiments perllongats.)

El president 

Gràcies, diputat Suárez. Disculpi per haver-li canviat el nom. Un cop han intervin-
gut tots els grups, és el moment ara de passar a les votacions. Ara cridarem a votació 
amb el timbre de votació. En tot cas, els recordo com es procedeix a votar. Tenen l’apa-
rell davant de cada escó i saben que primer s’ha de votar el timbre de presència i des-
prés el timbre..., perdó «el timbre», el botó, en el sentit del que vulguin votar. Saben 
perfectament que el verd representa sí, el vermell, no, i el groc, abstenció.

Tindran vint segons per votar, però recordin que primer s’ha de prémer el botó de 
presència.

Comencem la votació.
Molt bé, els resultats són els següents: 56 vots a favor, 36 en contra i 19 abstencions.
Vistos els resultats, per tant, el Projecte de llei catalana de cooperació al desenvo-

lupament i promoció econòmica exterior ha estat aprovat per 56 vots, 36 en contra i 19 
abstencions.

Enhorabona.
(Aplaudiments.)
Molt bé, i seguim ara amb l’ordre del dia.

Proposta de resolució sobre recerca

El segon punt és el debat i votació de la Proposta de resolució sobre recerca, que ha 
presentat el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Per presentar aquesta 
iniciativa té la paraula el diputat senyor Jordi Aumatell. Quan vulgui.

Jordi Aumatell

Molt honorables presidents del Parlament; molt honorable president de la Generali-
tat, il·lustres diputats. Avui parlem o presentem temes de recerca. Per nosaltres la reso-
lució de recerca és un tema importantíssim. La recerca..., o sense la recerca, més ben 
dit, el país no avança. Per tant, considerem..., per nosaltres és, com ja dic, un element 
cabdal, un element, doncs, que s’ha de potenciar. I, per tant, doncs, el que volem és em-
plaçar aquest Govern, doncs, que actuï, que actuï en el si de la recerca.

Així doncs, proposem diverses mesures. Primer de tot, per nosaltres és fonamen-
tal crear un pla de recerca, desenvolupament, innovació i investigació que doti d’unes 
estratègies, unes infraestructures, tot el país, els diversos centres de recerca, per tal, 
doncs, de..., que puguin actuar de la millor manera possible, per tal que es puguin des-
envolupar. Però hem de ser molt conscients d’una cosa –i crec que tots en som–, que 
per poder desenvolupar la recerca i perquè la recerca es pugui dur a terme, no n’hi ha 
prou amb crear unes infraestructures, sinó que cal una dotació pressupostària. Per tant, 
emplacem aquest Govern a destinar el 3 per cent del PIB català a la recerca.

Per altra banda, la recerca cal que s’internacionalitzi, cal que arribi al món. Per 
aquest motiu, doncs, proposem també la creació d’una revista especialitzada en temes 
científics, una revista que pugui ser en català, però que també pugui ser traduïda i tam-
bé hi pugui haver articles en totes les llengües possibles, en qualsevol llengua. 

Per altra banda, o ja entrant en un altre tema dins la recerca, molts de vostès possi-
blement no coneixeran l’existència del centre de recerca de Catalunya.

Doncs aquest és un dels problemes importants dins la recerca: la desconeixença que 
hi han centres, que hi ha organismes de recerca. Així doncs, cal que se’l doti de molta 
més importància, se’l doti de més pressupost, se li doni molta més rellevància, ja que el 
centre és..., la fundació coneix els diversos centres de recerca de Catalunya i cal, doncs, 
que es generin sinèrgies entre aquests centres de recerca.

Hem de tenir molt present un aspecte: que sovint s’han discriminat, apartat, algunes 
disciplines que també hi ha d’haver una important recerca, no només la recerca ha de 
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ser en l’àmbit cientificotècnic. Cal que la recerca sigui en l’àmbit de les humanitats, en 
l’àmbit artístic, en l’àmbit social.

Així doncs, en tots aquests elements considerem que s’ha d’anar cap a la futura llei 
de la recerca. A Catalunya li manca aquest ordenament, cal que caminem cap a una fu-
tura llei de la recerca. Cal, doncs, que aquesta sigui proposada pels agents socials, que 
hi participin els agents socials i, sobretot, les universitats.

Finalment, considerem que la recerca no s’inicia pròpiament a les universitats, sinó 
que la recerca s’ha de potenciar des de..., i, per tant, també emplacem al Departament 
d’Ensenyament que potenciï, doncs, la recerca als cicles infantils, primaris i secundaris.

I així, doncs, ja per acabar podem anar a una frase popular, aquella que diu que 
«d’on no n’hi ha, no en raja». Així doncs, si no potenciem la recerca, no avançarem, no 
anirem cap al futur.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, senyor diputat. Ara, per tal que es vagin posicionant els diferents grups par-
lamentaris, donarem la paraula, en primer lloc, en nom del Subgrup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya, a la senyora diputada Sara Costa. Quan vulgui.

Sara Costa

Gràcies, president. El Partit Popular estarà a favor, sempre, de propostes com aques-
ta, ja que aposten per la recerca com a motor de la innovació que, al cap i a la fi, és la 
base del progrés, el desenvolupament i el creixement econòmic.

Volem que Catalunya avanci en aquesta línia i es facin propostes d’aquest caire, on 
el Partit Popular hi serà. Si, en lloc de dedicar tants esforços i recursos a les tesis se-
paratistes, posessin més ganes a crear polítiques d’aquest tipus, de segur que trobaríem 
molts més espais de debat comuns.

Oblidin d’una vegada la independència! Els catalans i les catalanes ens mereixem 
polítiques que responguin a les necessitats de la ciutadania. Com aquesta. Així, sí.

(Alguns aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputada. Ara, tot seguit, és el torn del Subgrup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, del senyor Saldaña.

José Javier Saldaña 

Honorable president, il·lustres diputats..., bé, la posició de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent vers la proposta de Catalunya en Comú Podem és afirma-
tiva, en el sentit que estem molt d’acord en molts dels assumptes que ell posa sobre la 
taula i llavors, pot comptar, en principi, amb el nostre suport. 

Referent a la dotació pressupostària, no només cal un tres, cal moltíssim més i és 
molt important que la funció pública tingui un paper clau.

Llavors, també, referent a la revista especialitzada em sembla molt bé. Ens sembla 
que les nostres companyes han expressat el suport.

Referent a sinèrgies entre centres, també cal destacar, potser, que s’ha d’incorporar 
les universitats com eix central de la recerca, ja que, com deia el nostre programa elec-
toral, els poders públics estan obligats a garantir el paper de les universitats com cen-
tres de creació i transferència de coneixement –i des del coneixement tenim la recerca–, 
i garantir que la investigació no vagi en detriment de la docència.

Finalment, també, dir que..., que per la futura llei de recerca..., això sí, evidentment 
hem d’avançar en la creació d’estructures d’Estat. Llavors, en aquest aspecte, si En 
Comú Podem fa un exercici de figaflorisme i no deixa la Constitució amb plenes compe-
tències, llavors ens posarà en aquest aspecte en contra.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-
çar, és el torn del diputat Alan Barroso.
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Alan Barroso

Molt honorable president, il·lustres diputades i diputados..., hay motivos para estar 
orgullosos. Todos ustedes lo saben, y en especial aquellos que, como yo, han tenido la 
tremenda suerte de poder pasar unos años en una universidad catalana. Desde el privi-
legio que eso supone, podemos sacar pecho y reivindicar los aciertos de nuestro sistema 
universitario. Es un verdadero orgullo protagonizar los rankings de rendimiento docen-
te e investigador de nuestro estado. Es un verdadero orgullo contar con, aproximada-
mente, 200.000 estudiantes matriculados y cerca de 15.000 profesores.

Pero, por desgracia, cuando hablamos de la universidad catalana, no todo son luces 
ni todo es motivo de orgullo. Y es fundamental que, desde esta cámara, se sepa reac-
cionar con lucidez y valentía ante cualquier situación adversa. Por eso hemos decidido 
 apoyar esta resolución. Es indignante que el número de personal docente e investigador 
de Cataluña haya caído un 19 por ciento desde el 2010. Ellos son la punta de lanza de 
nuestras universidades y de la recerca. Además, el grueso de las plantillas ya no está 
constituida por profesorado funcionario, que ha pasado de ser el 52 por ciento a tan 
sólo el 37 por ciento. Estamos hablando de que solamente el 37 por ciento del total de 
la plantilla es funcionaria. Esto se relaciona, evidentemente, con la temporalidad de los 
contratos de estos trabajadores, que actualmente se sitúa en un 49 por ciento –49 por 
ciento.

Al mismo tiempo, las retribuciones están a la baja, y nos encontramos hoy a niveles 
de los años ochenta, del siglo pasado. ¿Qué clase de investigación vamos a hacer de esta 
manera? Es fundamental atajar estos problemas y es motivo de orgullo ser capaces de 
generar consensos amplios, en esta cámara, que permitan impulsar resoluciones valien-
tes como esta, que insten al cambio y no a la inacción.

Evidentemente, no nos olvidemos de los que estudian, tampoco, porque es muy im-
portante. Y mucho menos nos olvidemos de lo que pagan, porque es difícil olvidarse de 
lo que pagan, cuando se trata de números tan grandes, tan elevados. Es difícil olvidar 
que Cataluña es una de las comunidades autónomas españolas que más hace pagar a los 
que estudian. Es decir que hipoteca el futuro de sus jóvenes y que, por lo tanto, hipoteca 
el futuro de su país. Esto debe acabar y, por eso, la rebaja del 30 por ciento en los pre-
cios, aprobada en una moción anterior en este Parlament, es fundamental. Y por ello, 
volvemos a rescatarla también, con la aquiescencia del Govern y como primer paso ha-
cia un sistema de precios justo y democrático. Esto debe combinarse con una mejora 
del sistema de becas que permita, de una vez por todas, desterrar el horror de que haya 
gente que no estudie porque no se lo puede permitir.

Finalizando, nuestra universidad está ante un límite histórico; ignorar este límite es 
buscar su aniquilación y nosotros, como representantes de la voluntad popular del pue-
blo catalán, pero también como universitarios comprometidos y dispuestos, debemos 
propiciar herramientas como esta resolución, que nos sirva para reaccionar y producir 
ese cambio tan necesario y esperado que nos vuelva a permitir hablar de nuestras uni-
versidades mientras decimos, sin ningún tipo de duda...

El president

Diputat, se li ha acabat el temps.

Alan Barroso

¡Qué orgullo!
Muchas gracias.
(Alguns aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Ara, tot seguit és el torn, en nom del Grup Parlamentari Republicà, 
de la diputada Laia Barberà.

Laia Barberà

Moltes gràcies, molt honorable president. Il·lustres diputats i diputades, des d’Es-
querra Republicana, sempre hem pensat que era molt important potenciar i fomentar la 
recerca en les nostres universitats. En aquest sentit, però, volem impulsar la recerca en 
disciplines en les quals aquesta no es veu suficientment impulsada en disciplines com 
són els àmbits social, jurídic, artístic o humanístic.
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Tenim coincidències programàtiques amb la resolució presentada pel Grup Parlamen-
tari en Comú Podem, però aquestes es troben en unes línies indefinides. No han concre-
tat com volen arribar, com volen implementar aquesta recerca en les nostres universitats.

Des del Grup Parlamentari Republicà donarem sempre suport a propostes com 
aquestes, però només quan es defineixi a través de línies factibles i reals.

Esquerra es posa al seu servei, i sempre que vulguin negociar alguna proposta d’a-
quest tipus, estem encantats de posar les negociacions sobre la taula. Però, de moment, 
ens abstindrem fins que defineixin vertaderament unes línies reals i que es puguin aplicar.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputada. Tot seguit, i en nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el diputat Pablo Edo.

Pablo Edo

Buenos días, honorable president. Ilustres diputados y diputadas, molt honora-
ble president, consellers i conselleres, membres de la Mesa, companys..., decía Severo 
Ochoa: «En principio, la investigación necesita más cabezas que medios.» Hoy, el Gru-
po en Comú Podem nos pone a rebatir los medios. La sociedad catalana tendrá que ha-
cer el esfuerzo de poner las cabezas. I, des de Junts per Catalunya, estem segurs de que 
lo hará, y lo hará muy bien.

Siete puntos, tan sólo siete puntos –siete puntos– para hacer progresar a Cataluña, por-
que la investigación es progreso, ¿no?, señores de En Comú Podem? Y en esto estamos de 
acuerdo, ¿no? Porque, ¿si estamos de acuerdo en esto, por qué fue tan difícil ponernos 
de acuerdo para entrar en el Gobierno? ¿Por qué fue tan difícil apoyarnos? Podríamos 
ponernos, hoy, revanchistas, podríamos pensar en las sillas y en las conselleries, como 
han hecho algunos, pero siento defraudar a esta cámara y, desde Junts per Catalunya, no 
somos así. Ens estimem el país i ens estimem Catalunya. Ens estimem la república. Que-
remos hacer progresar al país y, por sentido de estado, les avanzo que votaremos a favor.

Es cierto que la propuesta es muy vaga, que se sale..., no se sale más allá de la pura 
lógica común, del sentido común, pero donde se vaya a reforzar Cataluña, donde se 
vaya a reforzar el país y la república, nos encontrarán, por coherencia y por compromi-
so con la república.

Sintámonos todos nosotros orgullosos de las universidades. Como diputados y como 
universitarios que somos, pero no olvidemos lo que decía Ochoa, y, cuando hablemos 
de investigación, pensemos también en las cabezas y no dejemos de lado la docencia, 
como aquella que comunica, que forma la investigación.

Así pues, señores diputados y diputadas, no olviden, cuando vote, hacerlo con cohe-
rencia, con dignidad. Tengan la cabeza fría, tengan el corazón pensando en Cataluña y 
los medios los pondremos en los presupuestos. Y para momentos futuros, para las vo-
taciones que nos vienen hoy, tomen ejemplo de este grupo parlamentario, y cuando va-
yan a votar, no pongan delante del país y de la república las sillas, las líneas rojas y los 
intereses personales.

Muchas gracias.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Tot seguit, i en nom del Grup Parlamentari de ciutadans, és el torn 
del diputat Marc Piqué.

Marc Piqué

Moltes gràcies, senyor president. Senyors diputats, senyores diputades..., abans que 
res, senyors de Junts per Catalunya, senyors d’Esquerra Republicana, senyors de la 
CUP, no sé en quina realitat viuen, però acceptin que el procés ha acabat. Baixin del 
carro, si us plau, no per nosaltres, sinó pels ciutadans d’aquesta comunitat. Acceptin la 
realitat i, sinó l’entenen, cap problema, podem quedar perfectament per fer un cafè un 
dia, amb tota la tranquil·litat del món i ho parlem.

Recerca, recerca i recerca..., a quants de nosaltres no ens ha tocat cercar durant tota 
aquesta setmana? Punts en comú, acords, negociacions, contractes, comunicació, aquí 
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dins i a fora. Recerca conjunta d’equip des de les nostres diferències, però amb un ob-
jectiu comú, el benestar dels ciutadans de Catalunya. Benestar de la ciutadania, que 
cada un d’aquests escons i cada una d’aquestes cadires representa en aquest hemici-
cle. Però tinguem ben present també una obligació: representar tots els catalans, no tan 
sols una minoria, com algunes formacions aquí presents porten practicant des de ja fa 
temps.

Com a partit guanyador de les eleccions, al qual la majoria de catalans vam vo-
tar amb 1.100.000 vots, avui no podem passar per alt la proposta dels companys d’En 
Comú Podem, que trobem inacabada i en la que no s’han abordat de manera contundent 
i transversal les mesures suficients. Sabem que són temps difícils i excepcionals, que 
ens preocupen a tots, sí; sabem que tenen pressions separatistes, ho sabem; però no cai-
guin en el joc fàcil. Pensin vostès en tots els catalans. Prou danys socials, polítics i eco-
nòmics; menys conflicte social i més recerca, si no marxen les empreses, evidentment, 
per culpa dels companys d’aquí davant.

Treballin vostès dins de la llei i no fora, no cedeixin a les pressions d’Esquerra ni als 
seus trànsfugues i tinguin seny, si us plau, tinguin seny. Des del Grup Parlamentari de 
Ciutadans els donarem suport a la seva resolució, tot i que pensem que hi ha molts punts 
a millorar. I a Ciutadans, a diferència de vostès, ens agrada posicionar-nos d’una mane-
ra més clara, diguéssim, en tots els àmbits polítics. No ens agraden les mitges tintes. La 
resolució, doncs, té punts interessants, sí, però reitero, no parla per tots els catalans. No 
volem que sigui una eina més per generar segregació i discriminació als nostres carrers, 
centres educatius, universitats.

Recerca i progrés en volem, evidentment, des del nostre grup parlamentari, però per 
tot el poble de Catalunya i, ho repeteixo, no per una minoria. I acabo, tindran el nostre 
suport però, ho repeteixo, busqui’ns quan estiguin disposats a treballar per a tots, pel 
futur i per la projecció de Catalunya dins del marc legal espanyol i dins del nostre país 
que, els recordo, que és Espanya. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Acabades les intervencions de tots els grups, passarem ara a la vo-
tació, de la mateixa manera que ho hem fet abans.

Cridem a votació. (Sona el senyal acústic de crida a votació.)
Molt bé. Iniciarem ara les votacions.
Comença la votació.
Aquesta resolució ha estat aprovada per 83 vots a favor, 27 abstencions i 1 en contra.

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el medi ambient

Seguim amb el tercer punt de l’ordre del dia d’aquest Ple, que és la lectura de la de-
claració institucional del Parlament de l’SPUNI amb relació al medi ambient. Llegirà la 
declaració la il·lustre senyora diputada Salomé Fortuño, secretària tercera de la Mesa, 
a qui li demano que llegeixi aquesta declaració.

La secretària tercera

«Una de les principals preocupacions de la població catalana és el canvi climàtic. 
Això es materialitza amb l’augment de la temperatura de l’aire i del mar o el descens de 
les precipitacions, entre d’altres. Així ho certifica el Tercer Informe sobre el Canvi Cli-
màtic a Catalunya, elaborat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Cata-
lans, que té com a objectiu analitzar l’estat actual i els canvis recents i, alhora, preveure 
les possibles conseqüències del clima a Catalunya a partir de les bases científiques del 
canvi climàtic, la governança i la gestió del canvi climàtic. 

»És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya valora la feina que s’ha fet fins 
aquest moment i implementa noves mesures que suposin una reducció de la contamina-
ció global que pateix el planeta. 

»El Parlament de Catalunya no pot deixar de banda aquesta situació i es compromet 
a implementar polítiques públiques que permetin assolir aquests objectius per tal de te-
nir un futur més sostenible per a les generacions futures. 
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»Per tot això, el Parlament de Catalunya expressa el seu suport a les polítiques medi-
ambientals i ajuda en aquelles que suposin una reducció de la contaminació global que 
pateix el planeta. És imprescindible augmentar el grau d’informació i conscienciació 
ciutadana per tal d’aconseguir ser una societat mediambientalment responsable. 

»Així mateix, el Parlament considera necessària la formació d’una comissió especí-
fica per ajudar les ciutats on la contaminació sigui més alta i proposar millores per tal de 
fer complir l’Acord de París, que obliga a reduir la temperatura mitjana anual en 2º C. 

»Palau del Parlament, 20 de juliol 2018»

El president

Gràcies, secretària Fortuño. 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre treball

Un cop llegida aquesta declaració institucional, passem al següent punt de l’ordre 
del dia, que és una interpel·lació al Govern, en aquest cas sobre treball, presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Per fer la presentació de la interpel·lació, té la paraula 
el diputat Xavier Mombiela. Quan vulgui, diputat.

Xavier Mombiela

Gràcies, president. Molt honorable president, presidenta del Parlament, molt hono-
rable president de la Generalitat, honorables consellers i conselleres, il·lustres diputats i 
diputades, membres de la Mesa i convidats, estem molt contents. Saben per què? Perquè 
hem aconseguit negociant ahir, fins altes hores de la nit i gràcies a l’impuls del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, arribar a uns acords que es preocupen pels problemes reals 
dels ciutadans. Tanmateix, suposo que no els sorprèn. Som el grup que més propostes 
socials ha presentat al Parlament. 

Bé, recorden les dades presentades en l’anterior sessió de control? Nosaltres posà-
vem èmfasi en els 128.400 joves que es trobaven a l’atur, xifra que esperem que es re-
dueixi amb les propostes que aquí presentem, fruït dels consensos obtinguts d’un diàleg 
fluid, sincer i inclusiu. Els haig de donar les gràcies, han aconseguit deixar la república 
de banda; és increïble.

La moció per aplicar mesures contra la precarització, atur i èxode juvenil a l’estran-
ger vol garantir aquells drets fonamentals i llibertats públiques que emanen de l’Estatut 
d’Autonomia, però també de l’article 35 de la Constitució que, amb el seu vot, han inten-
tat que oblidem. Esperem que, en dos dies, no s’oblidin que el jovent no és part del pro-
blema, sinó de la solució, tal com defensen les doctores Maria Àngels Cabasés i Agnès 
Pardell i Veà en la seva recent publicació, en Els joves han de tenir veu.

El títol de la moció inclou tres grans problemàtiques, contra les quals hem de treba-
llar. Presentem diverses solucions, així que anem per parts. La primera, la burocràcia, 
cal reduir-la. Necessitem integrar els sistemes existents perquè siguin eficaços i efec-
tius. La digitalització de les gestions d’un model telemàtic de ben segur que serà una 
mesura molt útil, però cal eliminar les duplicitats, són innecessàries i produeixen mol-
tes despeses. Prou de «xiringuitos».

La formació: algú dubta que és essencial? Segur que no. El que no ens podem per-
metre dubtar és que cal fomentar l’aprenentatge de tota la població activa. I de la comu-
nitat estudiantil en les noves tecnologies i emprenedoria. D’altra banda, implementar la 
formació dual que permeti l’assoliment de competències teòriques i pràctiques. 

Anem al tercer punt: el diàleg. Cal negociar amb l’Estat per canviar la legislació la-
boral i fer que obligui a remunerar els contractes de col·laboració en pràctiques.

Transparència. El conseller..., on el tenim? (Veus de fons.) Aquí. Tirava pilotes fora: 
«Això no és competència del meu departament», deia vostè. Per sort, gràcies de nou a Ciu-
tadans incloem la lluita contra la bretxa salarial, obligant a fer transparents els processos 
de selecció i retribució, de la mateixa manera que impulsem l’aprovació d’un protocol d’ac-
tuació perquè les dones que pateixen discriminació per raó de gènere al seu lloc de treball 
tinguin a l’abast eines suficients per erradicar i denunciar la situació de manera anònima.

Cinquè punt –ja només en queden tres–: reduir la bretxa de la digitalització. Cal 
dotar de més recursos les universitats a les províncies de Tarragona, Lleida i Girona 
per oferir estudis especialitzats en el sector primari. Perquè la cobertura mòbil –senyor 
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conseller Payà, no em porti mapes– no és suficient a Europa. Les estades a Europa i a 
qualsevol part del món, tampoc dubta ningú que són experiències molt positives, però 
no ens podem permetre que els que han marxat es quedin allà perquè aquí no els podem 
garantir un lloc de treball en condicions. Hem de ser pioners –ens repetim, sí, no dei-
xarem de fer-ho, però–, remarquem la necessitat d’implantar polítiques econòmiques i 
socials. La pèrdua del capital humà no és bona. 

Les pimes, petites i mitjanes empreses. Aquí no només va d’empreses grans, senyor 
conseller. Les empreses grans, és cert, poden ajudar a reduir l’atur juvenil, però el teixit 
empresarial més gran en la nostra comunitat autònoma són les petites i mitjanes empre-
ses. Insistim en l’aplicació de polítiques d’ocupació actives.

Per acabar, creiem que és una llàstima no haver volgut escoltar, seguir i dialogar so-
bre el model de contractació única. Us dotàvem de l’oportunitat de portar aquest model 
davant del Congrés dels Diputats, que té la competència de legislació laboral, però no 
ho han volgut fer. Tanmateix, ens congratulem per l’impuls d’aquest avenç. 

I ja acabo, president, que veig que se m’acaba el temps, donant les gràcies a tots els 
diputats i diputades que s’han ofert al diàleg. Gràcies de debò.

(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. A continuació, després de la presentació de la moció, intervindran 
la resta de grups parlamentaris, començant pel subgrup parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Té la paraula la diputada Maria Ortega.

Maria Ortega

Gràcies, honorable president. Il·lustres diputats, els sona la «burrocràcia»? Perdem 
molt de temps amb la formalitat i permetin-me la llicència, però hauríem de deixar de 
ser burros. Estem a favor de reduir la burocratització, ja que apostem per un model que 
sigui eficient i eficaç. L’objectiu principal és que l’Administració pública compleixi amb 
la seva finalitat, que és estar al servei de la ciutadania: «Adéu “burrocràcia”, benvingu-
da burocràcia.»

El PP rep de molt bon grat l’eliminació dels consells comarcals, atès que era una de 
les propostes que portàvem al programa per a les eleccions autonòmiques del 21 de de-
sembre. Ja era hora de començar a eliminar institucions que només han estat creades 
per afavorir la conxorxa secessionista. Hem de semblar-nos a Europa. El PP vol que Ca-
talunya s’assembli a Europa, una Europa que creix i evoluciona. Aquesta és l’única ma-
nera que els nostres joves no es vegin forçats a marxar de la seva estimada pàtria. Bret-
xa salarial és igual a bretxa social. S’ha de lluitar contra la discriminació laboral per raó 
de gènere. I en això, al PP sempre –sempre– ens hi trobaran.

No hem d’oblidar, per altra banda, el paper rellevant que té la col·laboració publi-
coprivada, ja que és l’existència de nombroses empreses privades el que permet que els 
nostres joves adquireixin més formació i, per tant, més endavant, s’insereixin al mer-
cat laboral. Per tant, deixin d’intentar fer república i de no respectar la legalitat vigent i 
uneixin-se amb nosaltres a fer política per una Catalunya rica, plena i constitucionalista. 

Gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. Tot seguit, en nom del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula la diputada Maria Roxana Navargeac.

Maria Roxana Navargeac

Moltes gràcies, molt honorable president. Senyores diputades i senyors diputats, nos-
altres com a CUP estem totalment d’acord amb els motius d’aquesta moció, donada la 
precarietat juvenil d’aquest país, i no només la juvenil, ja ho sabem tots. Tot i així, con-
siderem que les propostes realitzades són poc contundents i massa genèriques. Tampoc 
es detalla el pressupost econòmic necessari per desenvolupar aquestes mesures i quines 
partides s’han de reduir per aconseguir els objectius de la moció. Només s’ha realitzat 
un llistat, com si fos la llista de la compra, sense concretar una solució al problema en sí.

Per tant, i una vegada vista la moció, ens veiem obligats a no donar-hi suport. 
Moltes gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. A continuació, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el diputat Oriol Riba.

Oriol Riba

Bé, bon dia, honorable president. Presidenta, president..., imagineu una illa deserta. 
Heu arribat aquí com a nàufrags. A l’illa, l’avorriment és imperant i no hi ha res a fer. 
Lamentablement, aquestes illes estan més terra endins del que ens agradaria. Tenim jo-
ves menors de trenta anys, isolats, molt més a prop del que ens pensem. Persones que, 
sigui per a o per b, ni estudien ni treballen. Des de Podem, s’ha intentat proposar una 
esmena a la moció que, basada en polítiques socials i vetllant sempre pel bé dels ciuta-
dans, proposava oferir un sistema d’assistència laboral i formatiu que vol evitar l’atur i 
l’abandonament dels estudis acadèmics.

El pla consistia en oferir un gran ventall de formacions acadèmiques i també llocs 
de treball... –sona bé, oi?, però heu dit que no–, doncs, il·lustres diputats (l’orador riu), 
m’agradaria dir-los que cap dels vostres partits hi ha votat a favor: tot vots en contra. 
Una abstenció: el Partit Socialista de Catalunya es va abstenir.

Girar la mirada als joves nàufrags que, lamentablement tenim una necessitat, sem-
bla ser que està a l’ordre del dia. És massa fàcil ser un nàufrag, i nosaltres som qui pot 
donar un mapa a aquests joves isolats. Els ho dic per experiència pròpia, ser un nàufrag 
no és fàcil. Estar sol, envoltat de gent, és duríssim. A En Comú ens sentim així. Ens 
veiem com els únics que vetllen pels drets de tots els ciutadans. Ens fa molt de mal veu-
re com la institució del poble no vetlla per la totalitat d’aquest.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat Riba. Tot seguit, i en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, té la paraula la diputada Marta Reina.

Marta Reina

Gràcies, president. Honorable conseller de la Generalitat de Catalunya, conselleres, 
consellers, diputades, diputats..., avui estem d’acord amb Ciudadanos, amb aquesta mo-
ció que presentem. Estem d’acord, sembla mentida, Ciudadanos, però estem d’acord, 
poques vegades ho fem. Però vull vincular una cosa que jo crec que és important, amb 
el tema de l’educació, també. Treball i educació, quan parlem d’ambdues coses, parlem 
i..., lo digo així de clar, des del PSC denunciamos la falta de una verdadera política edu-
cativa, ambiciosa y para todo el país.

Esto ha provocado que el sistema educativo se haya convertido en una maquinaria 
pesada de difícil transformación, ante la que el departamento sólo ha actuado de for-
ma mecánica y administrativa. Desde la aprobación de la Ley de educación de Catalu-
ña, en 2009, en Cataluña no ha pasado nada más significativo en el ámbito educativo, 
lo más relevante han sido el conjunto de recortes salvajes y discriminatorios que en el 
Gobierno han ido ocurriendo en toda la candidatura, desde el 2009. La anulación de la 
aportación económica del Gobierno de la Generalitat en el sostenimiento de las guar-
derías, la rebaja del profesorado y de recursos en los centros de titularidad pública –que 
recuerdo el precario sueldo de los profesores, de quinientos euros– y el desmantela-
miento de todo lo que significará corresponsabilidad frente a la educación, con rebaja 
en cualquier subvención dirigida a las asociaciones de familias han sido y son ejemplos 
significativos.

La falta de objetivos políticos y educativos ha convertido el sistema en una selva 
donde el sobreesfuerzo de los equipos docentes ha sido el que ha garantizado el funcio-
namiento de la calidad. Las nuevas tecnologías digitales han supuesto una auténtica re-
volución y se han convertido en una herramienta imprescindible de la información y la 
comunicación. Esta nueva sociedad en red requiere nuevas políticas, también en el ám-
bito educativo, orientadas a implementar y consolidar nuevas formas de aprendizaje del 
conocimiento, habilidades y buen uso que preparen el alumno para ser el máximo de 
autónomos y activos posibles en esta sociedad de la que forman parte.

Por otra parte, la mayor parte de situaciones de acoso escolar tienen un alto compo-
nente tecnológico, ataques y violencia verbal tienen como escenario las redes sociales. 
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En este sentido, y junto con la implicación de las familias y profesionales, la educación 
tiene un papel fundamental en la prevención contra el ciberacoso.

Digo todo esto porque es muy importante que en la formación haya este tipo de for-
maciones, también, para que en el trabajo no ocurra.

El president

Diputada..., se li ha acabat el temps.

Marta Reina

Ya acabo, presidente, gracias. Porque invertir en una educación es invertir en el fu-
turo de Cataluña.

Gracias.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. Ara és el torn, en nom del Grup Parlamentari Republicà, del 
diputat Ivan Olmedo.

Ivan Olmedo

Moltes gràcies, honorable president. Il·lustres diputats i diputades, un gran teòric so-
cialista, Robert Owen, pensava que si deixem transcórrer l’economia de mercat, el seu 
desenvolupament ens conduiria al desastre.

És per això que, des d’Esquerra Republicana, focalitzarem els nostres esforços a fa-
vor de les classes treballadores catalanes. Defensem la sobirania i la llibertat del poble 
català i això no és possible en un marc imposat per la troica, on s’afavoreix l’empobri-
ment de les classes populars.

Per tant, des d’Esquerra Republicana hem suprimit la part de Ciutadans on es volia 
implementar el contracte únic. Aquesta mesura de laisser faire té com únic objectiu la 
precarització dels treballadors i l’enriquiment de les elits econòmiques.

També, des d’Esquerra Republicana, hem suprimit la part on es volia atorgar una 
bonificació de quatre-cents euros als joves d’entre divuit i vint-i-nou anys per part de la 
Generalitat. Nosaltres rebutgem que es beneficiï els empresaris i les classes benestants i 
que es remunerin menys el seu jovent. Això només és típic dels partits neoliberals, que 
consisteix a privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues.

Finalment, des d’Esquerra Republicana, hem aprovat l’esmena per tal de citar a l’ex-
posició de motius l’article 25 de l’Estatut, el qual pensem que representa millor els inte-
ressos de les classes treballadores catalanes en lloc de la Constitució Espanyola.

Vaig acabant..., des d’Esquerra Republicana donarem suport a aquesta moció i hem 
de dir que l’única via per fer república és defensar les classes populars catalanes.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Ara, finalment, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalu-
nya, té la paraula el diputat Ricard Farín.

Ricard Farín

Gràcies, molt honorable president del Parlament. Molt honorable president de la Ge-
neralitat, honorables conselleres i consellers, il·lustres diputades i diputats, des de Junts 
per Catalunya, en aquesta Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, hem presentat 
dotze esmenes. Teníem clar que ens havíem de posar d’acord i ho hem aconseguit, ens 
hem posat d’acord en un tema tan transcendental com aquest. Per tant, ja avanço que, 
des de Junts per Catalunya, votarem a favor d’aquesta moció.

Però el que sí que cal remarcar és que ens vam trobar, per part de Ciutadans, de nou, 
amb un document que, en la primera frase ja apel·lava a la Constitució.

El que és d’agrair, com a mínim, que avancessin –es nota que s’han llegit més enllà 
de l’article 2, per primera vegada– i, per tant, han descobert que la Constitució, a part de 
parlar de la unidad de la sacrosanta unidad de la patria, també parla de drets.

En tot cas, el que demanàvem com a Junts per Catalunya de quins eren els nostres 
objectius. Quatre i molt clars: el primer, les competències per gestionar la garantia juve-
nil. És evident que des de Catalunya gestionarem millor la realitat del jovent català que 
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no des de Madrid. Segon, reduir la burocratització i establir incentius fiscals als joves 
emprenedors. Tercer, foment de les petites i mitjanes empreses, la xarxa que sustenta 
aquest país. I, per tant, fomentar i impulsar la digitalització d’aquest sector. I, per últim, 
tot el suport a la proposta del Govern i de l’honorable conseller sobre posar la quota del 
2 per cent de joves a les mitjanes i grans empreses.

I, en tot cas, per últim, però no menys important, sinó tot al contrari, trobem l’es-
mena del Consell d’Innovació de Catalunya. El que per nosaltres és l’estructura de país, 
és una estructura d’estat. Per nosaltres, entenem aquest nou consell d’innovació com el 
desenvolupament natural de l’actual CIRI, de l’actual Comissió Interdepartamental de 
Recerca i Innovació. El volem dotar de més recursos i que aquest sigui l’òrgan encarre-
gat de potenciar la recerca i la innovació al nostre país, sobretot a territoris fora de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, perquè sí existeix una bretxa digital al nostre territori.

Per tant, el que, com deia, això és una estructura de país; és una eina essencial per 
tal de ser competents i estar preparats per la digitalització, que, ho vulguin o no, arri-
barà i està arribant. Per tant, segurament com van dir a la comissió, el Partit Popular 
demanarà que aquest punt es voti per separat. El que demanem a tots els grups parla-
mentaris és que votin a favor aquest punt, perquè aquesta, el Consell d’Innovació de 
Catalunya, és una eina imprescindible per Catalunya, per la Catalunya comunitat autò-
noma; però, sobretot, per la Catalunya república del segle XXI que volem i estem cons-
truint.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Moltes gràcies, diputat. Un cop finalitzat el debat, passarem a votació.
Comença la votació. (Veus de fons.) Té raó, té raó..., hi havia una petició de votació 

separada, eh? Anul·lem la votació. Tornarem a votar, disculpi’m, ara ho he vist.
Han demanat la votació separada del punt r. Hi ha cap més petició de votació sepa-

rada, sí? (Pausa.) No? (Pausa.)
Doncs, votem el punt..., si aixequen el braç no sé si és perquè em demanen la paraula 

en aquest punt o per votar. Ningú em demana la paraula, oi? (Pausa.) Molt bé. (Rialles.)
Votem el punt r.
Comença la votació.
Molt bé; el punt r d’aquesta moció ha estat aprovat per 67 vots a favor, 38 en contra, 

i 6 abstencions.
Passem ara a votar la resta de la moció.
Comença la votació.
La resta de la moció sobre treball ha estat aprovada per 100 vots a favor, 4 en contra 

i 6 abstencions.
(Aplaudiments.)

Moció subsegüent a la interpel·lació sobre el sistema universitari català

Ara passem al cinquè punt de l’ordre del dia, que és la Moció subsegüent a la inter-
pel·lació al Govern sobre el sistema universitari català, presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialistes i Units per Avançar.

Per fer-ne la presentació té la paraula, en aquest cas, la diputada Mari Carmen 
Cañarte; quan vulgui.

Mary Carmen Cañarte

Moltes gràcies, molt honorable president. Il·lustres diputats, il·lustres diputades, sa-
ben vostès quin és l’error més greu de la política? Assumir que el consens és fer conces-
sions.

Bé. Avui som aquí per votar una moció que millora la qualitat de les universitats ca-
talanes i públiques, però permetin-me concretar una mica més i dir que avui som aquí 
per aprovar una moció que millori conjuntament i canviï, tots junts, el sistema universi-
tari públic de Catalunya.

L’educació universitària catalana no és una qüestió que assoleixi únicament un grup 
parlamentari o una ideologia, sinó que és una qüestió que ens interpel·la a tots, és una 
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qüestió d’acord i consens. Actualment, tots podem estar d’acord en els principals pro-
blemes de la universitat pública catalana: les retallades, l’elevat preu de les taxes, la 
precarització del docent, amagat sota la figura del professor associat, o la manca d’una 
perspectiva generacional.

A la UB, per exemple, la mitjana d’edat dels professors és de cinquanta-dos anys. 
Bé. Davant d’aquests problemes i de molts altres, que ens podríem estar hores i hores 
anomenant-los, avui estem aquí per prendre mesures urgents, mesures que millorin la 
qualitat del servei universitari català, mesures que permetin l’accés a tothom, sigui quin 
sigui el seu origen. I, sobretot, unes mesures universitàries que incorporin la perspecti-
va de gènere a les aules, a la direcció, al professorat i als plans docents.

Bé. Avui és el darrer dia de l’Spuni, una activitat, una experiència acadèmica que 
posa en relleu el diàleg entre el professorat acadèmic i els universitaris; una activitat 
que dona veu als joves per poder escoltar les seves idees polítiques, les seves necessi-
tats, i, ja, concloent, un diàleg des del qual, el PSC volem reivindicar què és allò que ens 
mou, juntament amb les negociacions com a motor de canvi per millorar el sistema de 
les universitats públiques a Catalunya

Al PSC som molt conscients d’allò que ens separa, però ho som encara més d’allò 
que ens uneix. Avui, per això, estem tots aquí presents, per votar aquesta moció amb 
l’objectiu final de progressar en una societat catalana que se senti molt orgullosa de les 
seves universitats públiques.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. A continuació, intervindran la resta de grups parlamentaris, i, en 
aquest cas, comencem pel Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i, 
en nom seu, la diputada Bàrbara Serra.

Bàrbara Serra

Moltes gràcies, president. Il·lustres diputats, avui el Partit Popular de Catalunya diu 
que sí, malgrat que diríem no. És a dir, diem sí perquè valorem els esforços fets per la 
majoria de partits per arribar a consensos i tirar endavant propostes necessàries. Però 
diem no, perquè malgrat que nosaltres hem sigut generosos, hi ha coses que no podem 
tolerar.

En el punt c de la moció subsegüent ens diu: «Assolir un model d’universitat públi-
ca, universal i laica.» Però vostès realment pensen que això és democràtic i factible? 
O és que la llibertat de decisió de les famílies que decideixen portar els seus fills a es-
coles concertades i religioses no mereix ser protegida? Creuen, vostès, en la democràcia 
i la llibertat individual o és que han agafat el gust a dinamitar els ciments dels sistemes 
democràtics?

Però sí, estem a favor d’augmentar els recursos universitaris, que finalment el Go-
vern es deixi d’excuses i abaixi les taxes, tal com nosaltres hem fet allà on governem. 
Els sona Galícia?

En tot cas, també estem a favor de garantir el català com a llengua vehicular a l’educa-
ció universitària. Ja vam dir que nosaltres érem catalans. Ho recorden? No obstant això, 
si us plau, no oblidem l’anglès i el castellà, llengua comuna a tot el territori de la nación.

Tampoc podem oblidar l’aposta per la col·laboració publicoprivada, vital per la in-
ternacionalització dels nostres investigadors, que tant sembla que els preocupa a tots.

Així doncs, finalment, hi votarem a favor. Ho veuen com, quan abandonen la deriva 
independentista, es poden fer polítiques reals i millorar la vida de la ciutadania?

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada. Tot seguit, per part del subgrup parlamentari de la CUP - Crida 
Constituent, el diputat Daniel Sosa.

Daniel Sosa 

Gràcies, president. Nosaltres, des de la CUP, ho hem tingut molt difícil per fer la tas-
ca de comissions, perquè com ens diria la Maria Sirvent, que ens vam reunir l’altre dia, 
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des de la CUP creiem en un altre tipus de política. Creiem que és important estar aquí 
al Parlament, però creiem també que és molt important estar als carrers i estar a totes 
bandes, i només som quatre diputades i estem fent el que podem.

Em vull dirigir, precisament, ara mateix, al president de la meva comissió i li vull 
recordar algunes coses: és veritat que s’ha arribat a molts consensos. No obstant, nosal-
tres estem molt contentes del consens de la rebaixa de les taxes, que ja va sortir d’aquest 
Parlament. Veiem molt positiu el tema de les llengües, encara que no siguin per imposi-
ció, com podria ser l’anglès. Si escollim, sí, però no cal imposar.

Nosaltres també volíem fer incidència en una cosa que jo li vaig dir, en el tema de 
les empreses. I en això no ens hi trobaran, a favor. Jo li vaig parlar del capítol aquest 
dels Simpson, on... (Veus de fons.) Sí, sí, on sortia una taula periòdica d’Òscar Mayer 
i la «sita» Hoover li preguntava: «¿Podría decirme la masa atómica del salchichonio?» 
Y decía: «Delicioso.» I clar, li deia: «Bueno, hubiera aceptado también lo de “riconu-
do”.» Aquest és el problema que tenim, quan les empreses arriben i es fan amb la uni-
versitat pública. I en això no hem d’acabar, hem de crear persones i no hem de crear 
màquines per a les empreses.

Moltes gràcies, i visca Catalunya lliure!
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. A continuació, té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ca-
talunya en Comú Podem, el diputat Adrià Relats.

Oriol Riba

Gràcies, molt honorable president. Un petit detall: faré la intervenció en comptes 
del senyor Relats. Molt honorable president de la Generalitat, honorables consellers i 
conselleres, il·lustres diputats i diputades, avui és un dia important. La moció presen-
tada pel Grup Parlamentari Socialista pot representar un gran canvi en el model uni-
versitari del nostre país. Hem treballat tant a fons en aquest projecte perquè hi creiem: 
finançament de la recerca orientada a temes socialment rellevants; pla de sostenibilitat 
energètica, orientada també a les energies renovables; paritat de les dones en els òr-
gans universitaris, com, per exemple, els rectorats. A l’Estat espanyol, el 60 per cent de 
les persones graduades són dones. Saben quin és el tant per cent de catedràtiques? El 
20 per cent.

Quan parlem del nombre de rectores, les dades encara són més esfereïdores: el 14 
per cent. Tot això, tenint en compte que han hagut de superar una llarga carrera d’obsta-
cles, només pel sol fet de ser dones: bretxa salarial, sostre de vidre, masclisme... Oi que 
tots aquests termes ens sonen?

A Catalunya, malauradament, les coses no ens van molt millor. A les eleccions al 
rectorat de la meva universitat, per exemple, es van presentar set candidats. Tots ells 
eren homes, cap dona. Com a estudiants, tots hem conegut les condicions dels nostres 
professors i professores associats: mesos sense contracte, sous de becari. Recordem que 
totes aquestes persones estan sobrequalificades.

Senyors del Govern, vostès han proposat una rebaixa del 30 per cent de les taxes 
universitàries i ho compartim. Ara bé, per desgràcia coneixem el passat, el passat con-
vergent. Realment podem confiar en un govern que, en vuit anys, l’únic que ha fet és 
augmentar les taxes en un 66 per cent? Les polítiques neoliberals d’austeritat ens han 
portat a un atzucac, en el qual el nostre sistema universitari ha sigut una de les princi-
pals víctimes. Ens agrada, també, que en aquesta moció es parli de la gratuïtat a llarg 
termini de les universitats catalanes. Aquest és un gran repte que, com a país, hem d’as-
sumir.

Per què no prenem nota dels nostres socis europeus? França, Finlàndia, Alemanya, 
han suprimit les taxes universitàries, garantint que ningú quedi exclòs de la universi-
tat per les seves condicions econòmiques. No estem parlant de política ficció, no ens 
quedem de braços creuats, si us plau. Per tant, demanem, doncs, al Govern que no ens 
facin esperar cent anys o dos-cents anys per aconseguir-ho.

En definitiva, des del Grup Parlamentari en Comú Podem donarem suport a la moció 
presentada pel Grup Parlamentari Socialista i Units per Avançar, perquè creiem en una 
educació pública, laica..., (veus de fons) sí, senyors del PP, laica, perquè volem garantir 
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que no hi hagi esglésies a les nostres universitats, per exemple. I també volem una edu-
cació universal i de qualitat.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Tot seguit, i en nom del Grup Parlamentari Republicà, té la paraula 
el diputat Pol Oto.

Pol Oto

Moltes gràcies, molt honorable president. Il·lustres diputats, il·lustres diputades, avui, 
el Grup Parlamentari Republicà donarà suport al text íntegre de la moció presentada pel 
Partit dels Socialistes.

En primer lloc, volem lloar la tasca de la comissió que ha realitzat al llarg d’aquests 
dies, el bon clima viscut, els consensos arribats i les àmplies majories que hem assolit, 
són els fruïts de la feina ben feta. Esperem que tot això també es vegi reflectit avui en 
totes les intervencions i els vots de tots els diputats al Ple.

Tot i així, aquest és un text de mínims. Esquerra Republicana hagués apostat per 
una moció més ambiciosa per tal d’assolir el progrés que necessita Catalunya i que, al 
nostre entendre, passa per la consecució de la república catalana.

Volem donar les gràcies al Partit dels Socialistes per incorporar les nostres esmenes, 
però, com hem dit, ens falta un punt d’atreviment: atreviment en llengua, atreviment en 
universitat més pública i atreviment en universitat més laica.

Per això, demanem al conseller, aquest conseller, senyor Sosa, que aposti, tant ell 
com tot el Govern, per les universitats públiques com a pilar fonamental de la república 
catalana. Volem una universitat feminista, una universitat que aposti per la recerca i una 
universitat compromesa amb el territori, per tal d’apropar tots els ciutadans de Catalu-
nya als focus universitaris del nostre país.

Ens il·lusiona que s’aposti per la creació i l’aprovació de la Llei catalana de recerca, 
una de les propostes en què Esquerra Republicana més confia. Aquesta llei, senyors, és 
sinònim d’èxit, un èxit que permetrà reconèixer el mèrit de la investigació i el desenvo-
lupament catalans arreu del món.

També ens il·lusiona la creació de la Revista Catalana de Recerca, que ha de servir 
per altaveu dels projectes d’innovació i desenvolupament realitzats a Catalunya.

Tot i així, no voldríem que les traduccions al castellà i a l’anglès comportessin que 
l’edició catalana de la revista esdevingués un mer tràmit formal.

En definitiva, uns bons inicis, uns bons punts de partida, però esperem que tinguin 
un millor final, un final que ha de passar per una universitat pública de qualitat, puntera 
i encarada al futur: més català, més internacionalització i més feminisme.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la 
paraula el diputat Oriol Casanovas.

Oriol Casanovas

Gràcies, president. Diputats, diputades, abans d’entrar en matèria m’agradaria fer 
una reflexió sobre el que s’ha arribat a aconseguir amb aquesta moció.

Aquí, a la Setmana del Parlament Universitari, malgrat les discrepàncies i les di-
ferències ideològiques, que alguns en fan un gra massa i diuen que no ens parlem pels 
passadissos, que si s’ha trencat la convivència... Senyors de Ciutadans, Partit Popular, 
nosaltres els diem que hem après a escoltar i a prioritzar una de les necessitats i una de 
les demandes que reclamen el jovent i els nostres estudiants de Catalunya.

Senyors d’Esquerra Republicana, estem d’acord que aquesta moció ha set un èxit, 
precisament perquè aquest treball realitzat en la Comissió d’Empresa, Indústria i Co-
neixement, del qual s’ha derivat aquesta moció, podríem resumir-ho amb tres paraules, 
i aquestes tres paraules són: consens, concòrdia i compromís.

Gràcies a aquesta predisposició dels grups parlamentaris, com ha comentat la se-
nyora Cañarte, hem regulat millores en les relacions entre els estudiants i les empreses. 
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Rebaixarem les taxes universitàries al 30 per cent, augmentarem l’oferta de beques, mi-
llorant també el finançament i la inversió en recerca. I, senyors d’En Comú Podem, nos-
altres assumim l’autocrítica que hem de fer en el seu temps, teníem un context de crisi 
econòmica i estàvem ofegats per culpa de la desigualtat d’aquest sistema de finançament 
actual. Però, els diem: ho anem a corregir. I això és el que s’està fent, precisament, en 
aquesta moció.

També defensarem i vetllarem per la igualtat, pel dret i la llibertat d’educació, amb 
una educació pública de qualitat, que no vagi en detriment de les concertades o priva-
des, a les quals també són lliures d’accedir-hi. Per últim, defensarem que la llengua ca-
talana, atenent-nos a la Llei 1/2003, del 19 de febrer, juntament..., o sigui, la Llei sobre 
universitats, el català i el castellà són llengües cooficials, però, senyors del Partit Po-
pular i Ciutadans, han de saber que el català és la llengua d’ús propi i freqüent, i d’ús 
normal. A més, Europa és una de les nostres prioritats i pensem en Europa, és el nostre 
futur. I per això, incrementarem la docència impartida en anglès, perquè volem oportu-
nitats per al nostre jovent. 

Per tant, el consens entre les forces polítiques existents, la concòrdia entre les ideo-
logies plurals i el compromís amb la societat catalana. En definitiva, les causes, el 
desenvolupament i el resultat d’aquesta moció no tracten, ni de banderes ni d’interessos 
polítics...

El president

Diputat...

Oriol Casanovas

Acabo president..., sinó de persones, estudiants que són el futur de la nostra terra, 
Catalunya. 

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputat. I finalment és el torn del Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la pa-
raula la diputada Raquel Calsina.

Raquel Calsina

Molt honorable presidenta, molt honorable president, il·lustres diputats, destacar, 
primer de tot, el gran consens aconseguit en aquesta moció, és d’agrair la generositat 
dels diferents grups parlamentaris de la cambra. És sabut que la universitat catalana 
necessita mesures urgents i realistes per aconseguir ser un espai apolític, transversal i 
inclusiu. És per això que, incrementant la dotació econòmica en recerca, a Ciutadans 
ens hi trobareu. Atorgant les càtedres paritàriament i visibilitzant les dones, a Ciuta-
dans ens hi trobareu. Reduint les taxes i augmentant les beques, a Ciutadans ens hi tro-
bareu.

Però no ens hi trobareu deixant el castellà com una llengua residual a les aules; ni 
ens hi trobareu perdent oportunitats de col·laboració amb empreses privades. Donem 
suport a aquesta moció, però: quina confiança hem de tenir envers aquest Govern? Te-
nen diputats díscols, que donen suport explícit a un govern alternatiu. I mirin que ja ens 
ho va advertir la CUP en la sessió d’investidura: Junts per Catalunya i Esquerra Repu-
blicana de Catalunya són incapaços de pactar en la majoria de comissions. És un govern 
ineficaç, responent a la premsa. No tenen programa i tenen una desorganització bastant 
palpable. I per si això els sembla poc, segueixen per la via inconstitucional. Els hem 
ofert pactes i sempre han dit «no». Han proposat lleis que se salten la Constitució, com 
per exemple, l’article 93. I han sigut tan egoistes com per posar en una situació molt de-
licada els membres de la Mesa, en acceptar a tràmit el projecte de la Llei catalana de 
cooperació al desenvolupament. Això, per sí sol pot ser un delicte de desobediència, 
com ja hem vist.

És per tot això que Ciutadans demanem la dimissió del Govern de Catalunya. I si no 
ho fan, presentarem una moció de censura (remor de veus) la qual ja sabem que tindria 
suport per part del PP, Catalunya en Comú i alguns diputats d’Esquerra, així que tam-
poc riguin tant. Nosaltres, hem demostrat que tenim les mesures concretes... (Persisteix 
la remor de veus.)
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El president

Silenci, si us plau...

Raquel Calsina

...que Catalunya necessita. Pleguin, o els farem plegar. 
Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

El president

Gràcies, diputada.
Un cop finalitzades les intervencions dels grups, passarem ara a la votació.
Si no hi ha cap petició de votació separada, comencem la votació.
Aquesta moció sobre el sistema universitari català ha estat aprovada per 108 vots a 

favor, cap en contra i 3 abstencions.
(Aplaudiments.)

El president

Molt bé, no hi ha més punts a l’ordre del dia i, en tot cas, abans de cloure la sessió 
deixin-me dir unes paraules, breus, però, en tot cas, que han de començar amb un agraï-
ment. Profund agraïment a tots vostès, a tots vosaltres, els que heu fet de diputats pel 
debat d’avui i per tota la setmana; a tots els vostres companys que també han exercit els 
altres rols i les altres feines imprescindibles perquè el Parlament pugui funcionar, per-
què el Parlament pugui ser la veu efectiva dels ciutadans d’aquest país. De fet, nosaltres, 
els diputats i les diputades estem aquí de pas. Complim una determinada missió, que és 
representar la ciutadania d’aquest país en un determinat moment.

Els que els queden i realment són imprescindibles són tots aquells que no surten a 
les càmeres, no surten a la televisió, no seuen normalment en aquests escons, però que 
fan que el Parlament pugui rutllar i pugui ser la veritable cambra legislativa d’aquest 
país. A ells els devem, també i sobretot, la dignitat d’aquesta casa i, per tant, d’alguna 
manera, avui, a través de tots els vostres companys que han fet altres feines, que no són 
estrictament la de ser diputats, deixeu-me, per extensió, agrair tota la feina que fan nor-
malment i habitualment tots els treballadors d’aquest Parlament.

Agraïment també, òbviament, a tots els que fan possible l’SPUNI, a les universitats i 
al Parlament. Crec que aquesta és una iniciativa fantàstica, ideal. Jo crec que és una ini-
ciativa molt enriquidora, molt potent, amb molt de recorregut, que probablement n’ha 
de tenir més, però sobretot, és un exemple clar del que ens cal al país. Avui parlàveu de 
recerca, parlàveu del sistema universitari, per tant, parlàveu de formació. Doncs bé, les 
institucions importants per la nostra societat, com són la universitat, per tant, l’acadè-
mia d’un costat, i el Parlament, és a dir, les institucions polítiques, de l’altre, hem de col-
laborar constantment perquè al final, el que tenim entre mans tots plegats és la formació 
de ciutadans, la formació dels catalans i les catalanes del segle XXI, dels propers anys i, 
per tant, hem de ser molt conscients de que hem de saber trobar els espais de col·labora-
ció, hi insisteixo, no només com l’SPUNI, sinó fins i tot anant molt més enllà.

Espero que hagi sigut profitós, espero que aquesta setmana hagi sigut intensa –se-
gur–; ara aquí parlàvem d’alguns dels episodis que s’han viscut aquesta setmana, segur 
que..., (Remor de veus.) No sé si han sigut tan intensos com els que hem viscut en el Ple, 
eh?, del Parlament real, diguéssim, però segur que han sigut molt enriquidors. En tot 
cas, espero que ho hagueu aprofitat, i molt; que us n’aneu amb una gran experiència i 
amb la sensació que heu aprofitat molt el temps. Estic convençut que això deu ser molt 
així, però penseu-hi, penseu-hi molt.

Jo crec que l’experiència que heu viscut no té només a veure amb com funciona una 
moció, amb com es fa una interpel·lació, amb com s’aproven les lleis. Això és molt im-
portant, òbviament, perquè al final és el..., deixeu-m’ho dir així, eh?, és allò que produ-
ïm al Parlament, però en realitat, per a mi el més transcendent, segur, del que heu fet 
aquesta setmana són tres coses: la primera és posar-vos a la pell de l’altre. Alguns, per 
casualitat, per atzar, heu anat a parar al grup parlamentari que potser millor us repre-
senta, a d’altres us deu haver passat just al contrari. N’hi han uns quants, eh?, que dieu 
que sí amb el cap. (Remor de veus.) Per tant, deu ser una casuística que s’ha donat for-
ça. Millor –millor–, de fet, millor, perquè això obliga, efectivament, com deia abans, 
a  posar-se a la pell de l’altre, a fer un exercici d’empatia. A pensar com pensa l’altre, 
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amb els seus marcs mentals, amb la seva cosmovisió, amb la seva ideologia, amb el 
seu programa electoral, amb la seva cultura política, amb tot un seguit de trets que són 
presents no només al Parlament, sinó, de fet, són presents al Parlament perquè són el 
reflex de la nostra societat. Per tant, allò que heu fet aquells que esteu en grups parla-
mentaris que no representen la vostra ideologia, o que fins i tot estan a les antípodes 
del que vosaltres sentiu i penseu, és posar-vos a la pell d’una part important de la so-
cietat d’aquest país. I això és, per mi, segurament de les coses més transcendents que 
haureu fet aquesta setmana. Per tant, enhorabona per aquest exercici.

El segon element que penso que val la pena de destacar, que segur que heu viscut a 
l’SPUNI, és el diàleg i la negociació. Haureu hagut de negociar, haureu hagut de parlar, 
haureu hagut, finalment, d’arribar a acords. Avui heu votat moltes coses, aquesta últi-
ma moció ha fet 108 vots a favor, això vol dir que heu arribat a un punt de trobada, a un 
punt de consens, un punt d’encontre entre les diferents sensibilitats polítiques, però que 
ens permeten aprovar coses i, per tant, ser útils als ciutadans d’aquest país. Per tant, en 
aquest sentit, també felicitats. Felicitats per la feina que heu fet, de diàleg i de negocia-
ció. Al final, els problemes polítics es resolen fent política, que vol dir dialogant, que vol 
dir negociant, que vol dir posant-se a la pell de l’altre, però que finalment vol dir també 
arribant a acords.

I el tercer element, molt lligat amb aquest que deia ara. El que heu fet aquesta setma-
na, al final, és fer política, política amb majúscules. La política no són titulars de diari 
només, no són tuïts només. Ni tan sols és només allò que avui heu pogut dir, des d’aquest 
faristol o des del vostre escó. La política és el que heu fet als passadissos, el que heu fet 
fora d’aquest hemicicle. I haureu comprovat que no és fàcil, que no és fàcil arribar a con-
sensos i que no és fàcil prendre decisions. I poseu-ho en valor, això, poseu-ho en valor, 
perquè alguns, potser alguns de vosaltres... –n’hi ha hagut algun cas–, alguns de vosal-
tres, potser d’aquí a uns anys, seureu en aquests escons fent de diputat o de diputada. 
Potser.

O potser no, però, en tot cas, com us deia el primer dia, segur que sereu ciutadans. 
I com a ciutadans que haureu passat pel Parlament i, per tant, que haureu vist la difi-
cultat d’arribar a acords, podreu ser crítics, heu de ser crítics, és necessari que sigueu 
crítics, però alhora, sabreu també que la política no és gens senzilla, que prendre deci-
sions no és gens fàcil. I que, a vegades, tot des del sofà de casa es veu d’una manera, 
però aquí es veu d’una altra manera. Ara ja en sou més conscients, espero que entre tots 
sapiguem aplicar-ho en el nostre dia a dia, hi insisteixo, aquí en aquesta cambra, entre 
aquestes parets, però sobretot als carrers del nostre país.

Gràcies per l’esforç que heu fet aquesta setmana. Espero, hi insisteixo, i ho dic amb 
tota l’honestedat del món, que us sigui molt profitós i, com que estic convençut que amb 
molts de vosaltres ens anirem veient en el futur, a reveure, i fins la propera. 

Moltíssimes gràcies. 
(Aplaudiments forts i perllongats.)
(La cambra, dempeus, canta Els segadors.)

La sessió s’aixeca a tres quarts d’una del migdia i un minut.
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Annex

Llei de modificació de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, 
de cooperació al desenvolupament

Preàmbul

El 31 de desembre de 2001 es va aprovar la Llei 26/2001, de cooperació al desen-
volupament, amb l’objectiu de coordinar les actuacions en cooperació al desenvolu-
pament de les administracions públiques catalanes i les organitzacions no governa-
mentals de Catalunya. Aquesta llei regula les polítiques públiques en cooperació al 
desenvolupament des d’una òptica el màxim de respectuosa i impulsora dels drets 
humans arreu.

No obstant això, l’enorme canvi de context internacional entre principis de segle i 
l’actualitat fa imprescindible actualitzar el marc normatiu autonòmic de cooperació al 
desenvolupament, i és en aquest sentit en què s’emmarca aquesta llei.

Aquesta llei permet que l’activitat de la Generalitat en matèria de cooperació al 
desenvolupament es vehiculi mitjançant l’emancipació social, però també el desenvo-
lupament econòmic de les societats amb les quals coopera. Per tant, reformula els va-
lors, les finalitats i els principis de la Llei 26/2001 per mitjà d’una concepció més àmplia 
d’entitat privada per al desenvolupament. Encara que la Llei 26/2001 només concebia 
les organitzacions no governamentals sense ànim de lucre com a entitats privades 
per al desenvolupament, la Llei de modificació obre el concepte a organitzacions amb 
ànim de lucre.

Finalment, aquesta llei reafirma el compromís de país amb les polítiques públiques 
en cooperació al desenvolupament i solidaritat internacionals de l’Administració de la 
Generalitat fins a assolir una dotació pressupostària del 0,7% dels seus ingressos en el 
marc de l’Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions 
Unides.

Formalment, la Llei consta de tretze articles i una disposició final. 

Article 1. Modificació de l’article 1 de la Llei 26/2001
Es modifica l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de co-

operació al desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Als efectes d’aquesta llei, són actuacions de cooperació al desenvolupament: 
»a) Les que duen a terme les administracions públiques o els agents de cooperació 

per a contribuir a fer que determinats països i pobles construeixin les condicions i les 
capacitats necessàries per a llur desenvolupament humà i social, en especial, l’erradi-
cació de la pobresa.

»b) Les que duen a terme les administracions públiques o els agents de cooperació 
per a fomentar la informació, la sensibilització, l’educació, la formació, els valors, les 
capacitats i el compromís de la societat que condueixen a la cooperació amb les per-
sones i amb els pobles i països que es troben en vies de desenvolupament.»

Article 2. Modificació de l’article 2 de la Llei 26/2001
Es modifica l’apartat 2 de l’article 2 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de co-

operació al desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«2. Els valors, les finalitats i els principis d’aquesta llei informen l’activitat dels ens 

locals de Catalunya en matèria de cooperació al desenvolupament. Aquesta llei regula 
també les relacions de coordinació, cooperació i col·laboració entre l’Administració de 
la Generalitat i els ens locals en aquesta matèria, dins el respecte degut a l’autonomia 
local.»

Article 3. Modificació de l’article 3 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 3 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 3. Valors, finalitats, prioritats i principis de l’activitat de cooperació al desen-

volupament econòmic i solidaritat internacional
»a) El reconeixement del vigor econòmic, el teixit empresarial i el lliure mercat, i les 

externalitats positives per a les comunitats, com a protagonistes de la política de co-
operació pública al desenvolupament.
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»b) El reconeixement de les potencialitats laborals, socials i econòmiques i una pràc-
tica de l’Administració pública ajustada a l’ordenament jurídic i la justícia social, com 
a fonaments d’un desenvolupament econòmic durador, potent i sostenible que incideixi 
també en el foment de les exportacions, l’emprenedoria i la petita i mitjana empresa.

»c) El foment de la pau, la justícia, la igualtat i l’equitat en les relacions entre persones, 
pobles, cultures, nacions i estats. 

»d) El foment de la prevenció i solució pacífica dels conflictes i les tensions socials, 
i l’enfortiment i l’arrelament de la pau i de la convivència. 

»e) El reconeixement i enfortiment del dret dels pobles a la defensa i promoció de la 
cultura, la llengua i la identitat pròpies. 

»f) La defensa i promoció de les persones i dels col·lectius més desfavorits o dels que 
pateixen discriminacions per raons polítiques, econòmiques, culturals, nacionals, ètni-
ques, de religió, de gènere, de sexe o d’orientació sexual.

»g) La defensa i promoció dels drets humans i de les llibertats fonamentals.»

Article 4. Modificació de l’article 4 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 4 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 4. Finalitats
»1. L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de co-

operació al desenvolupament i solidaritat internacional s’ha d’orientar a fomentar tant el 
desenvolupament econòmic en les comunitats destinatàries com l’educació, la formació 
en valors d’emprenedoria i innovació i el compromís cívic dels ciutadans de Catalunya en 
aquest àmbit. 

»2. L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de coo-
peració al desenvolupament i solidaritat internacional ha d’impulsar el creixement indus-
trial sostenible i respectuós amb la naturalesa, l’exportació i la innovació cientificotèc-
nica del teixit empresarial dels països receptors de la cooperació, a fi que ells mateixos 
puguin instrumentar un sistema de desenvolupament econòmicament sostenible en un 
període de temps raonable, i ha de tenir les finalitats següents: 

»a) L’erradicació de la pobresa, l’atur i la manca d’incorporació en el mercat de la for-
ça de treball mitjançant la creació de la riquesa necessària per a generar autònomament 
tots els béns i els serveis necessaris per a la satisfacció de les necessitats humanes bà-
siques, sempre que es garanteixi el dret a la propietat privada i el funcionament de l’eco-
nomia de lliure mercat.

»b) El reconeixement i la protecció dels drets humans i les llibertats fonamentals in-
dividuals i col·lectius reconeguts internacionalment, en especial el dret a la democràcia, 
propietat i llibertat d’empresa.

»c) L’impuls d’un desenvolupament humà sostenible i integrador de les dimensions 
democràtica, econòmica, social i mediambiental.

»d) L’impuls de la igualtat d’oportunitats entre sexes en l’accés efectiu als recursos, 
als serveis, a l’educació i a la formació i, en especial, la potenciació de la plenitud dels 
drets humans i les llibertats fonamentals de les dones i dels infants. 

»e) La defensa i promoció de diversitat de cultures dels pobles, inclosos el patrimoni 
lingüístic i el respecte a la pluralitat cultural. 

»f) La promoció de l’educació i la formació, en especial en els nivells bàsics i profes-
sionals, a fi d’afavorir els valors emprenedors i innovadors, a nivell intel·lectual, científic 
i tecnològic, la participació de la ciutadania i una pràctica de l’Administració pública ajus-
tada a l’ordenament jurídic.

»g) El foment del treball i de la capacitat d’emprendre i l’accés al coneixement cien-
tífic, tecnològic i de gestió, com a motors del desenvolupament econòmic i social, i en 
especial la promoció del comerç i les petites empreses en els països en vies desenvolu-
pament.

»h) La contribució a erradicar les tensions i els conflictes socials i les seves causes, 
i també la promoció de la cultura de la pau i el diàleg intercultural i interreligiós. 

»i) La contribució a prevenir i solucionar les situacions d’emergència.
»j) El suport a una participació equitativa de totes les nacions en el comerç interna-

cional i el desenvolupament d’instruments i de condicions que afavoreixin la integració 
de les economies dels països receptors de fons de cooperació en el mercat global.
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»k) L’establiment de sistemes públics de seguretat social per protegir els més vulne-
rables.

»3. Per a fomentar el compromís i les capacitats dels ciutadans de Catalunya a favor 
del desenvolupament, l’Administració de la Generalitat i els ens locals han d’emprendre i 
fomentar actuacions orientades a: 

»a) La informació, la sensibilització, l’educació i la formació necessàries per a fomen-
tar el compromís cívic i econòmic per a la solidaritat i el desenvolupament i per a millo-
rar-ne el coneixement i les capacitats perquè es puguin fer efectius.

»b) L’impuls de la iniciativa i el foment de les capacitats dels agents de cooperació 
per a formular i dur a terme programes i projectes de cooperació al desenvolupament, 
d’acord amb els valors i les finalitats d’aquesta llei, i en especial la formació i la capaci-
tació d’empreses, professionals, voluntaris i cooperants per al treball especialitzat en 
aquest àmbit.

»c) L’impuls de l’estudi, la recerca i la generació de sistemes d’informació i bancs de 
coneixements interconnectats internacionalment que donin suport a l’activitat de coope-
ració al desenvolupament econòmic de les administracions públiques i dels agents de 
cooperació.

»d) L’impuls de la comunitat catalana per al desenvolupament per tal de facilitar l’in-
tercanvi d’informació, idees i experiències, de compartir serveis i d’oferir suport a l’apre-
nentatge permanent dels seus membres, tot fomentant les relacions amb els països en 
vies de desenvolupament i amb la comunitat internacional per al desenvolupament.

»e) La promoció de la llengua i la cultura catalanes arreu del món i, alhora, del sector 
empresarial català.»

Article 5. Modificació de l’article 5 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 5 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al desen-

volupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 5. Prioritats
»1. Són una prioritat de les accions de cooperació al desenvolupament i solidaritat 

internacional els estats, pobles, països i nacions que són víctimes de situacions de po-
bresa, d’emergència o de transgressió dels drets humans. 

»2. Són geogràficament prioritaris els estats, països, pobles i nacions que tinguin 
una puntuació inferior a 0,450 a l’Índex de Desenvolupament Humà, i també els estats, 
països, pobles i nacions que donin suport a les aspiracions nacionals del poble de Ca-
talunya i a l’autodeterminació de la resta de territoris que, com el català, plantegen un 
conflicte democràtic per a aconseguir la lliure configuració del seu sistema polític i institu-
cional, i els altres amb els quals Catalunya ha tingut o té especials relacions de caràcter 
històric, social, econòmic, cultural i migratori.

»3. Sens perjudici de la concreció que ha de fer el pla director a què fa referència l’ar-
ticle 8, són prioritats sectorials per a l’activitat de l’Administració de la Generalitat en ma-
tèria de cooperació al desenvolupament: 

»a) L’erradicació de la pobresa, l’atur i el subdesenvolupament del teixit empresa-
rial i de les infraestructures bàsiques, l’enfortiment de la qualificació de la mà d’obra, el 
desenvolupament de la capacitat exportadora i el foment de la capacitat d’emprendre.

»b) La prevenció de conflictes, sempre que sigui possible, i el foment de la pau, el 
desenvolupament institucional civil i públic i la construcció de les capacitats institucio-
nals necessàries per al desenvolupament democràtic, amb una atenció especial als pro-
cessos de descentralització i autogovern que respectin els drets humans i les llibertats 
fonamentals, individuals i col·lectives, reconeguts internacionalment.

»c) La defensa i promoció de les identitats i la cultura del poble oprimit, entesos com 
a part del patrimoni universal, i en especial la defensa i la promoció de les identitats his-
tòriques i culturals de nacions sense estat. 

»d) La sostenibilitat mediambiental, tenint sempre en compte la importància que el 
desenvolupament econòmic, industrial i emprenedor té per a les comunitats humanes.

»e) La defensa de l’equitat entre homes i dones i la promoció dels drets de les dones. 
»f) El foment d’un comerç internacional més just i solidari. 
»g) La protecció de la infància.
»h) L’ajut d’emergència.
»i) L’establiment de sistemes públics de seguretat social.»
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Article 6. Modificació de l’article 6 de la Llei 26/2001

Es modifica l’article 6 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 
desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 

«Article 6. Principis ordenadors
»L’activitat de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals en matèria de coope-

ració al desenvolupament i solidaritat internacional s’atén als principis següents: 
»a) Els principis de col·laboració i complementarietat entre l’empresariat, els poders 

públics i les iniciatives solidàries i de cooperació al desenvolupament de la societat civil 
catalana.

»b) Els principis de transparència i informació i participació de les empreses i entitats 
per al desenvolupament en l’activitat pública en aquest àmbit.

»c) El principi de planificació de l’activitat pública. 
»d) El principi de coordinació de tota l’activitat de l’Administració de la Generalitat en 

l’àmbit de la cooperació al desenvolupament. 
»e) Els principis d’eficàcia, eficiència i responsabilitat en l’aplicació de les polítiques, 

els programes, els projectes i les actuacions en general, tant dels poders públics com de 
les empreses i entitats per al desenvolupament que utilitzin recursos públics amb finali-
tats de cooperació al desenvolupament, d’acord amb l’article 30 d’aquesta llei.

»f) Els principis de responsabilitat, participació i assumpció dels programes i els pro-
jectes per a les comunitats o els governs dels països en vies de desenvolupament i de 
concertació amb els agents de cooperació d’aquests països.

»g) Els principis de coordinació, col·laboració i cooperació entre les administracions 
públiques, en el marc de les respectives competències, i també amb altres agències i or-
ganismes internacionals de solidaritat i cooperació. 

»h) El principi de liberalitat de les actuacions de cooperació que tinguin la considera-
ció d’ajut oficial al desenvolupament, d’acord amb el que estableix l’article 1.4. 

»i) Els principis de control, seguiment i avaluació de les actuacions de cooperació al 
desenvolupament.» 

Article 7. Modificació de l’article 25 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 25 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 25. Principi general
»1. L’Administració de la Generalitat, en l’àmbit de les seves competències, es relaci-

ona amb els ens locals i amb les altres administracions i institucions públiques, tant ca-
talanes com de la resta de la península Ibèrica, que actuen en la cooperació al desen-
volupament a l’efecte de millorar l’eficàcia i l’eficiència dels programes i els projectes 
respectius.

»2. L’Administració de la Generalitat, amb la finalitat a què es refereix l’apartat 1, pot 
elaborar protocols, convenis, concerts, plans i programes conjunts i altres formes de col-
laboració i cooperació, ratificar tractats internacionals amb altres estats i organitzacions 
internacionals i també participar en consorcis o en altres tipus d’entitats que resultin con-
venients per a assolir els objectius comuns de cooperació al desenvolupament.

»3. L’Administració de la Generalitat ha de posar a disposició dels ens locals i les al-
tres administracions i institucions públiques interessades la informació necessària per 
a facilitar la coordinació i impulsar la col·laboració i la cooperació al desenvolupament.»

Article 8. Modificació de l’article 26 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 26 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 26. La col·laboració amb l’Administració de l’Estat i amb les comunitats autò-

nomes
»1. L’Administració de la Generalitat participa en la Comissió Interterritorial de Coope-

ració al Desenvolupament, creada per l’article 23 de la Llei de l’Estat 23/1998, del 7 de 
juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament. 

»2. L’Administració de la Generalitat es coordina amb l’Administració de l’Estat i im-
pulsa les fórmules pertinents de col·laboració, cooperació i informació mútua per a dur 
a terme programes i projectes d’interès comú en l’àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament.
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»3. L’Administració de la Generalitat impulsa també la col·laboració i la cooperació 
amb les altres comunitats autònomes per a dur a terme programes i projectes d’inte-
rès comú en aquest àmbit, en especial amb aquells territoris amb els quals Catalunya 
comparteix un estret vincle de solidaritat per haver estat destinatàries de les mateixes 
polítiques decimonòniques de construcció nacional, com el País Basc, Navarra, Anda-
lusia, Galícia o Illes Canàries, i també amb tots aquells territoris que conformen els Paï-
sos Catalans: la Comunitat Valenciana, les Illes Balears, la Catalunya del Nord, l’Alguer 
i el Carxe.»

Article 9. Addició d’un article a la Llei 26/2001
S’afegeix un article, el 28 bis, a la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, amb el text següent: 
«Article 28 bis. Tractats internacionals de cooperació al desenvolupament
»1. La Generalitat, en exercici de la seva plena sobirania, pot concloure tractats inter-

nacionals bilaterals i multilaterals que resultin adients amb tercers estats amb l’objectiu 
d’assolir els objectius comuns de cooperació al desenvolupament. 

»2. Les empreses i entitats per al desenvolupament que vulguin accedir a qualsevol 
ajut o subvenció de les administracions públiques que sigui computable com a ajut oficial 
al desenvolupament han de complir les condicions següents: 

»a) Ésser inscrites en el Registre d’Empreses i Entitats per al desenvolupament.
»b) Tenir seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya per a assegurar 

l’assoliment de les finalitats estatutàries respectives.
»c) Establir vincles orgànics, econòmics o de personal amb un dels territoris descrits 

en l’apartat 1.»

Article 10. Modificació de l’article 29 de la Llei 26/2001
Es modifica l’apartat 1 de l’article 29 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de coo-

peració al desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«1. El compromís de Catalunya envers la cooperació al desenvolupament social 

com a element cabdal econòmicament sostenible i respectuós amb el medi ambient, 
econòmic i la solidaritat internacional s’expressa en la voluntat política i en les actua-
cions del Govern i dels ens locals, i també en l’esforç fiscal i les contribucions volun-
tàries dels seus ciutadans i en les iniciatives impulsades des del seu teixit social, em-
presarial i associatiu, protagonitzades per les empreses i associacions empresarials, 
les universitats i centres educatius, sindicats, col·legis professionals, entitats socials i 
religioses i altres agents de la societat civil que impulsin i projectin arreu l’esperit em-
prenedor i solidari de Catalunya.»

Article 11. Modificació de l’article 30 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 30 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 30. Les empreses i entitats per al desenvolupament
»Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per empreses i entitats per al 

desenvolupament les entitats de dret públic o privat, legalment constituïdes, amb ànim 
de lucre o sense, l’objecte de les quals sigui compatible amb la cooperació al desenvo-
lupament econòmic, social i humà a què es refereix l’article 1.2, en coherència amb els 
valors, les finalitats i els principis que estableix aquesta llei.»

Article 12. Modificació de l’article 31 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 31 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 31. Registre d’Empreses i Entitats per al Desenvolupament
»1. Es crea el Registre d’Empreses i Entitats per al Desenvolupament, en el qual es 

poden inscriure totes les empreses i entitats definides per l’article 30 que tinguin seu so-
cial o delegació permanent a Catalunya. Aquest registre té caràcter públic i se n’han de 
determinar per reglament la forma d’accés i el funcionament.

»2. Les empreses i entitats per al desenvolupament que vulguin accedir a qualsevol 
subvenció o ajut de l’Administració de la Generalitat que sigui computable com a ajut ofi-
cial al desenvolupament han de complir les condicions següents: 

»a) Figurar inscrites en el Registre d’Empreses i Entitats per al Desenvolupament.
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»b) Tenir seu social o delegació i estructura permanent a Catalunya per a assegurar 
l’assoliment de les finalitats estatutàries establertes per la llei, que demostrin estar arrela-
des al territori des de fa un any o més.

»c) Dur a terme la seva activitat totalment o parcial al territori de Catalunya.
»d) Estar al corrent de les obligacions tributàries i dels deutes amb l’Administració de 

la Generalitat.
»e) Assegurar la viabilitat econòmica i financera mitjançant el balanç de pagaments, 

compte de resultats o instrument comptable equivalent.»

Article 13. Modificació de l’article 34 de la Llei 26/2001
Es modifica l’article 34 de la Llei 26/2001, del 31 de desembre, de cooperació al 

desenvolupament, que resta redactat de la manera següent: 
«Article 34. Ajudes i subvencions
»1. L’Administració de la Generalitat pot finançar, mitjançant ajudes o subvencions di-

rectes, els programes i projectes de les empreses i entitats per al desenvolupament que 
compleixin els requisits establerts per l’article 31.2 i es corresponguin amb les  previsions 
del pla director i dels plans anuals en aquest àmbit, en especial atenent a la viabilitat 
econòmica del programa o projecte en qüestió i l’impacte positiu per a l’emprenedoria, la 
indústria, el comerç i el teixit empresarial del país, nació o comunitat receptora. 

»2. L’Administració de la Generalitat també pot finançar programes i projectes de 
 cooperació al desenvolupament econòmic mitjançant convenis de col·laboració i coo-
peració de cofinançament entre donants amb les administracions, institucions i entitats 
públiques o privades d’arreu que convingui en cada cas, per a aportar el seu concurs a 
la dotació de mitjans financers o d’altres, sempre que es corresponguin amb les previsi-
ons del pla director i dels plans anuals i que contribueixin significativament al desenvolu-
pament mercantil del país, nació o comunitat receptora.

»3. L’Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament ha de coordinar a cada 
exercici pressupostari l’aplicació de les ajudes i subvencions amb l’Agència Espanyola 
de Cooperació Internacional per al Desenvolupament per a optimitzar els recursos pú-
blics i per a evitar el solapament de funcions.

»4. L’Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament ha de crear un òrgan coor-
dinador, juntament amb l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desen-
volupament, que asseguri una col·laboració constant entre les activitats de les dues 
agències.»

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Resolució 1/2018 del Parlament de la Spuni, de recerca
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dissenyar un nou pla de recerca, desenvolupament i investigació que estimuli lí-

nies de recerca estratègiques i generi infraestructures d’acord amb els models econò-
mics igualitaris i sostenibles, per tal que sigui una manera d’encarar la recerca en tots 
els àmbits i, sobretot, que precisi les diverses mancances que té la recerca en totes les 
disciplines.

b) Dotar la recerca, progressivament, d’un 3% del PIB.
c) Explorar mecanismes per a internacionalitzar la recerca duta a terme a les univer-

sitats i els centres de recerca de Catalunya, especialment a través d’una revista especi-
alitzada.

d) Reforçar la tasca del Centre de Recerca de Catalunya, com a institució fonamental 
per a la coordinació i el desenvolupament dels diferents ens de recerca catalans i la cre-
ació de sinergies entre ells.

e) Fomentar la recerca en tots els àmbits, tant el cientificotecnològic, com el social, el 
jurídic, l’humanístic i l’artístic.

f) Plantejar les línies mestres de la futura llei de la recerca de Catalunya a través de la 
participació de tots els agents socials vinculats a la recerca, amb una especial implicació 
de les universitats catalanes.
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g) Potenciar la recerca a nivell general a les universitats i als centres educatius infan-
tils, primaris i secundaris.

Declaració del Parlament de Catalunya sobre el medi ambient 
Una de les principals preocupacions de la població catalana és el canvi climàtic. Això 

es materialitza amb l’augment de la temperatura de l’aire i del mar o el descens de les 
precipitacions, entre d’altres. Així ho certifica el Tercer Informe sobre el Canvi Climàtic 
a Catalunya, elaborat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans, que 
té com a objectiu analitzar l’estat actual i els canvis recents i, alhora, preveure les possi-
bles conseqüències del clima a Catalunya a partir de les bases científiques del canvi cli-
màtic, la governança i la gestió del canvi climàtic. 

És per aquest motiu que el Parlament de Catalunya valora la feina que s’ha fet fins 
aquest moment i implementa noves mesures que suposin una reducció de la contami-
nació global que pateix el planeta. 

El Parlament de Catalunya no pot deixar de banda aquesta situació i es compro-
met a implementar polítiques públiques que permetin assolir aquests objectius per tal 
de tenir un futur més sostenible per a les generacions futures. 

Per tot això, el Parlament de Catalunya expressa el seu suport a les polítiques me-
diambientals i ajuda en aquelles que suposin una reducció de la contaminació global 
que pateix el planeta. És imprescindible augmentar el grau d’informació i consciencia-
ció ciutadana per tal d’aconseguir ser una societat mediambientalment responsable. 

Així mateix, el Parlament considera necessària la formació d’una comissió específica 
per ajudar les ciutats on la contaminació sigui més alta i proposar millores per tal de fer 
complir l’Acord de París, que obliga a reduir la temperatura mitjana anual en 2º C. 

Moció II/2018 del Parlament de la Spuni, sobre mesures contra 
la precarització, atur i èxode juvenil a l’estranger

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar una reforma del Sistema Públic d’Ocupació de Catalunya que ofereixi 

una atenció personalitzada i implanti «xecs de formació».
b) Reduir la burocratització mitjançant: la integració dels sistemes existents de ma-

nera efectiva i eficient; la digitalització de les gestions en un model telemàtic respec-
tuós amb els drets laborals, i l’eliminació de duplicitats i estructures que suposen una 
despesa innecessària i la destinació d’aquests recursos a la promoció de noves em-
preses. En són un clar exemple alguns consells comarcals, com el del Barcelonès.

c) Incloure el jovent que treballa i estudia a Garantia Juvenil i no només considerar 
subjectes d’aquest pla el jovent que no treballa ni estudia.

d) Demanar la competència exclusiva del Pla de garantia juvenil.
e) Formar la població activa i la comunitat estudiantil, des de les primeres etapes 

de formació, en les noves tecnologies; i formar la població ocupada en emprenedoria, 
empreses emergents i drets laborals.

f) Fomentar la formació dual que permeti l’assoliment de competències teòriques 
i pràctiques, sempre que aquesta formació dual sigui voluntària, per a evitar la mer-
cantilització de les universitats i que continuïn sent centres de recerca i coneixement.

g) Negociar amb l’Estat l’obligatorietat de la remuneració dels contractes de col·la-
boració i de pràctiques laborals.

h) Lluitar contra la bretxa salarial per a reduir-la de forma transparent en els pro-
cessos de selecció i retribució.

i) Aprovar un protocol d’actuació perquè les dones que pateixen discriminació per 
raó de gènere al lloc de treball tinguin al seu abast les eines suficients per a erradicar i 
denunciar la situació de manera anònima.

j) Pal·liar la bretxa digital mitjançant la dotació de més recursos a les universitats de 
les províncies de Tarragona, Lleida i Girona per a oferir estudis especialitzats en el sector 
primari.

k) Oferir estudis especialitzats en digitalització a les zones menys industrialitzades.
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l) Celebrar convenis amb el sector públic i privat per a fer més eficients les formacions 
professionals.

m) Impulsar les polítiques econòmiques i socials per a evitar l’èxode juvenil a l’estran-
ger.

n) Impulsar i apostar per la tecnologia 4.0.
o) Afavorir el teixit empresarial que formen les pimes.
p) Abaixar el tram autonòmic de l’IRPF als emprenedors i autònoms menors de 35 

anys.
q) Incentivar la contractació de joves en pimes i exigir a les grans empreses un mínim 

de 2 % de joves en el conjunt total de la població ocupada.
r) Constituir el Consell d’Innovació de Catalunya com a desenvolupament de la Co-

missió Interdepartamental de Recerca i Innovació i dotar-lo de més recursos perquè si-
gui l’òrgan encarregat de potenciar la recerca i innovació a Catalunya, sobretot en zones 
fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Moció I/2018 del Parlament de la Spuni, sobre la millora de la qualitat 
de l’educació universitària

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Complir les mesures del programa de govern presentat per l’Honorable Conseller 

Jordi Planas davant dels membres de la comissió, pel que fa a la rebaixa del 30% de les 
taxes i l’augment de l’oferta de beques per als universitaris.

b) Crear un pla de beques dependent de l’Administració pública catalana i englobat 
en un disseny general del sistema de finançament català, destinat a l’educació superior, 
que segueixi els criteris de mobilitat geogràfica, situació socioeconòmica i excel·lència 
acadèmica i que estigui enfocat a augmentar la seva oferta per a eixamplar la quantitat 
de persones que hi poden accedir.

c) Assolir un model d’universitat pública universal, laica i de qualitat que sigui referent 
al món.

d) Crear una revista d’investigació catalana destinada a publicar i fer promoció ex-
terna de les investigacions realitzades en català per investigadors catalans i/o en territori 
català. Aquestes publicacions s’han de traduir al castellà i a l’anglès per a promoure’n la 
difusió.

e) Proporcionar més finançament a les universitats catalanes, fins al 3% del PIB, per a 
potenciar les investigacions en temes socialment rellevants i d’acord amb les necessitats 
del món laboral i dels catalans.

f) Incentivar les universitats catalanes, respectant l’autonomia universitària, a fomen-
tar la participació de l’alumnat de tots els estudis atorgant-li més rellevància en les deci-
sions i més presència, fins un 35%, en els òrgans de govern de la institució, i ampliar la 
informació disponible sobre processos electorals en òrgans de decisió de la universitat.

g) Apropar la universitat catalana a la societat i promocionar-la mitjançant cursos gra-
tuïts impartits per estudiants del centre sobre temes rellevants per a la societat, com el 
reciclatge o la sostenibilitat.

h) Impulsar la docència de qualitat i equiparar la seva rellevància amb la que té la fei-
na de recerca, creant mecanismes vinculants de valoració dels professors i de reconei-
xement de la docència com a activitat curricular a l’expedient acadèmic dels professio-
nals formatius.

i) Instar les universitats catalanes, respectant l’autonomia universitària, a crear me-
canismes de promoció interns del professorat a través de criteris objectius i basats en 
qüestions meritocràtiques i amb igualtat de gènere en tots els nivells.

j) Augmentar els recursos universitaris per a facilitar la millora de les condicions dels 
professionals associats a la tasca universitària, des del professorat i els equips investiga-
dors fins al personal d’administració i serveis (PAS), i també augmentar els recursos uni-
versitaris per a incentivar la contractació fixa de professorat i PAS.

k) Cercar vies per a reduir la burocràcia entre l’Administració de l’Estat i la de Catalu-
nya per a assolir una major agilitat i transparència, amb l’objectiu d’aconseguir carreres 
professionals de trajectòries diverses, amb accés obert i garanties d’avaluació i selecció 
del personal per a l’estabilització d’aquells que assoleixen els objectius.
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l) Visibilitzar el paper de les dones al món universitari, potenciant i subvencionant xer-
rades informatives als centres educatius de formació obligatòria per a trencar els biaixos 
de gènere i els estigmes existents en els diferents graus, i revisar el procés d’atorgament 
de càtedres que tenen com a mètode de selecció criteris de paritat i meritació per a tren-
car els sostres de vidre existents.

m) Garantir, respectant l’autonomia universitària, que les universitats catalanes siguin 
entorns imparcials, tolerants i en què la dinàmica imperant sigui el respecte a la diversitat, 
amb la finalitat d’impulsar l’esperit crític dels universitaris.

n) Impulsar un pla de sostenibilitat energètica a les universitats catalanes, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir que les infraestructures siguin autosuficients, respectuoses amb el 
medi ambient i alimentades per energies renovables.

o) Defensar la llengua catalana com a llengua vehicular de l’educació universitària, 
respectant i promovent, no obstant, el castellà i l’anglès com a llengües de rellevància en 
el món educatiu i potenciant la internacionalització dels estudiants.

p) Garantir, des dels centres educatius de formació obligatòria, que els alumnes uni-
versitaris hagin obtingut el nivell B2 d’una tercera llengua abans de començar els estu-
dis de grau. En el cas que abans de començar els estudis superiors no s’hagi obtingut el 
 certificat B2, els estudiants han de poder accedir a cursos subvencionats impartits per 
les universitats. El títol que s’obtingui després d’un examen en els cursos esmentats tin-
drà la mateixa validesa que el B2 a Catalunya.

q) Establir un protocol de transparència en el finançament, el procés de contractació 
i la gestió dels recursos que fan les universitats catalanes.

r) Augmentar la disponibilitat d’allotjaments per als estudiants que han de viure en 
 residències o pisos de lloguer durant el curs universitari, facilitant la mobilitat dins del ter-
ritori català i sempre dignificant les condicions de les residències universitàries, fent-les 
assequibles per a tot l’alumnat català establint descomptes en transports ferroviaris i per 
carretera i augmentant el parc d’habitatge públic per tal de fomentar la inclusió territorial 
dels estudiants allunyats de les principals zones universitàries.

s) Establir unes directrius generals sobre violència de gènere de compliment obligat a 
les universitats catalanes.

t) Millorar les condicions de l’estudiant en pràctiques amb el requeriment d’una remu-
neració equivalent a sis euros per hora treballada, per tal d’establir un salari mínim comú 
a l’educació superior, tant en els estudis universitaris com en la formació professional i la 
formació professional dual.

u) Promoure la creació de convenis de pràctica en institucions públiques, entitats i 
empreses, i també assolir la gestió catalana del Fons Europeu de Garantia Juvenil per a 
assegurar unes pràctiques dignes.

v) Fomentar la relació entre les universitats catalanes i el tercer sector (ONG, empre-
ses i associacions sense ànim de lucre) per a afavorir que els estudiants tinguin cabuda 
en el món laboral mentre cursen els estudis i obtenen una formació més completa i ade-
quada a la realitat laboral.

w) Impulsar la creació d’empreses de base tecnològica que donin suport al personal 
investigador universitari, fomentar la relació publicoprivada i implementar un model de 
flexibilització dels horaris del personal universitari per tal de facilitar la conciliació laboral 
amb la vida privada.

x) Aprovar una llei catalana de recerca que serveixi per a optimitzar les lleis de marc 
estatal i aportar seguretat jurídica en aquest àmbit, amb una perspectiva integral que 
inclogui pressupostos, beques i finançament de recursos humans, projectes i centres, 
i també divulgació, gestió d’infraestructures i innovació responsable, per tal de garantir 
una inversió estable en recerca catalana, independent de la conjuntura econòmica.

y) Crear un fons nacional d’innovació dotat amb 50 milions d’euros per tal que el Go-
vern intervingui com a complement de la inversió privada com a motor d’innovació i su-
perar l’actual programa Innova Global de 2016.
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