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Sessió 3 de la CRU

La sessió de la Comissió de Recerca i Universitats (CRU) s’obre a les tres de la tarda 

i deu minuts. Presideix, acompanyada del vicepresident, Carles Castillo Rosique, i de la 

secretària en funcions, Marta Moreta Rovira. Assisteix la Mesa el lletrat Ferran Domínguez 

García.

Hi són presents els diputats Assumpta Escarp Gibert, Jordi Riba Colom i Juan Luis Ruiz 

López, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Ernest Maragall i Mira, Pau Morales i Ro-

mero, Raquel Sans Guerra, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Anna Maria Erra i Solà, Jordi 

Munell i Garcia, Judith Toronjo Nofuentes, Ramon Tremosa Balcells, pel G. P. de Junts per 

Catalunya; Manuel Jesús Acosta Elías, pel G. P. de VOX en Cataluña; Dani Cornellà Detrell, 

pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Lucas Silvano Fer-

ro Solé, pel G. P. d’En Comú Podem i Ignacio Martín Blanco, pel G. P. de Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del 

Reglament del Parlament) (tram. 410-00008/13).

2. Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les universitats públiques 

catalanes (tram. 250-00004/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña, juntament amb 

dos altres diputats del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació (text presen-

tat: BOPC 19, 4).

3. Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament de Recerca i 

Universitats davant la Comissió de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objec-

tius i les línies estratègiques del departament (tram. 356-00030/13). Manuel Jesús Acosta 

Elías, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació de la sol·licitud de com-

pareixença.

4. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 

202-00035/12). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 

d’Universitats. Debat i votació de les propostes d’audiència. (Obertura de la tramitació: 

BOPC 240, 79)

4.1. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’entitat promotora de 

la iniciativa legislativa popular per a la modificació de la Llei d’universitats amb relació a la 

proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-

00026/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la pro-

posta.

4.2. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma ILP Uni-

versitats amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 

de Catalunya (tram. 352-00103/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem, juntament amb 

un altre diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

4.3. Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació Catalana d’Univer-

sitats Públiques amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-

versitats de Catalunya (tram. 352-00027/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la proposta.

4.4. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catala-

na d’Universitats Públiques, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00060/13). Grup Mixt. Debat i votació de la 

proposta.

4.5. Proposta d’audiència en ponència del president de l’Associació Catalana d’Univer-

sitats Públiques amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-

versitats de Catalunya (tram. 352-00082/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 

Debat i votació de la proposta.

4.6. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catala-

na d’Universitats Públiques amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00088/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Debat i votació de la proposta.
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4.7. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 

d’Universitats Públiques amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00106/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta.

4.8. Proposta d’audiència en ponència del vicepresident de l’Associació Catalana d’Uni-

versitats Públiques amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00083/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya. Debat i votació de la proposta.

4.9. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Sistema 

Universitari amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-

tats de Catalunya (tram. 352-00028/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 

Debat i votació de la proposta.

4.10. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori del Siste-

ma Universitari, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-

versitats de Catalunya (tram. 352-00061/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

4.11. Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, professora de matemàtica 

aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya i directora de l’Observatori del Sistema 

Universitari, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-

tats de Catalunya (tram. 352-00081/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

4.12. Proposta d’audiència en ponència de Vera Sacristán, directora de l’Observatori 

del Sistema Universitari, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00099/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 

Debat i votació de la proposta.

4.13. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudian-

tat de les Universitats Catalanes amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00029/13). Grup Parlamentari Socialistes  

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.14. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 

de les Universitats Catalanes, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00058/13). Grup Mixt. Debat i votació de la 

proposta.

4.15. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudian-

tat de les Universitats Catalanes amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00084/13). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.16. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de l’Estudiantat 

de les Universitats Catalanes, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00089/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Debat i votació de la proposta.

4.17. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Conei-

xement i Desenvolupament amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00030/13). Grup Parlamentari Socialistes  

i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.18. Proposta d’audiència en ponència de Juan Hernández Armenteros, professor i in-

vestigador expert en finançament del sistema universitari i editor del blog Universidad, amb 

relació la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’Universitats de Catalunya 

(tram. 352-00031/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la proposta.

4.19. Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Pérez García Professor i investigador 

expert en finançament del sistema universitari, amb relació a la proposició de llei de modi-
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ficació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00032/13). Grup Parlamen-

tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.20. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Coordinadora de Re-

presentants d’Estudiants d’Universitats Públiques, amb relació a la proposició de llei de 

modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00059/13). Grup Mixt. 

Debat i votació de la proposta.

4.21. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Interuniversitari 

de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-

tats de Catalunya (tram. 352-00062/13). Grup Mixt. Debat i votació de la proposta.

4.22. Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic d’economia aplicada 

de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00077/13). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.23. Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’economia apli-

cada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei de modificació de la 

Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00078/13). Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.24. Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Escardíbul, gerent de la Universitat de 

Barcelona, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-

tats de Catalunya (tram. 352-00079/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

4.25. Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic d’econo-

mia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la proposició de llei de modificació de la 

Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00080/13). Grup Parlamentari de Junts 

per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.26. Proposta d’audiència en ponència de José García Montalvo, catedràtic de la Uni-

versitat Pompeu Fabra, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00092/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana. Debat i votació de la proposta.

4.27. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00085/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalu-

nya. Debat i votació de la proposta.

4.28. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell Nacional de la 

Joventut de Catalunya, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00090/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana. Debat i votació de la proposta.

4.29. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Nacio-

nal d’Estudiants de Catalunya amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00086/13). Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.30. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Joventut Nacionalista 

de Catalunya amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-

tats de Catalunya (tram. 352-00087/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

4.31. Proposta d’audiència en ponència de Gemma Espigares i Tribó, professora asso-

ciada de la Universitat de Lleida, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00091/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana. Debat i votació de la proposta.

4.32. Proposta d’audiència en ponència de Francesc Xavier Domènech Sampere, pro-

fessor del Departament d’Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universi-

tats de Catalunya (tram. 352-00093/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Debat 

i votació de la proposta.
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4.33. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació d’Estu-

diants Progressistes de Catalunya amb relació a la proposició de llei de modificació de la 

Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00094/13). Grup Parlamentari d’Esquer-

ra Republicana, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar. Debat i votació de la proposta.

4.34. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació d’Estu-

diants Progressistes amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00104/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta.

4.35. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Jovent Republicà amb re-

lació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 

352-00095/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta.

4.36. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de La Pública a Judici amb 

relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

(tram. 352-00096/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la 

Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta.

4.37. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00097/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. 

Debat i votació de la proposta.

4.38. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Sindicat d’Estudiants 

dels Països Catalans amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 

d’universitats de Catalunya (tram. 352-00105/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació 

de la proposta.

4.39. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Fem-la Pública amb rela-

ció a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 

352-00098/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta.

4.40. Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor en Humanitats i pro-

fessor de la Universitat Pompeu Fabra i de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb rela-

ció a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 

352-00100/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de la Candi-

datura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació de la proposta.

4.41. Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·lectiu de Docto-

rands en Lluita amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’uni-

versitats de Catalunya (tram. 352-00101/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat  

i votació de la proposta.

4.42. Proposta d’audiència en ponència d’una representació d’Associats Reclamants 

de la Universitat de Barcelona amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 

1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00102/13). Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar. Debat i votació de la proposta.

4.43. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical 

d’Universitats de Comissions Obreres de Catalunya amb relació a la proposició de llei de 

modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00107/13). Grup Par-

lamentari d’En Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari d’En 

Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

4.44. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical 

d’Universitats de la Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la proposició 
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de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-00108/13). 

Grup Parlamentari d’En Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamen-

tari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

4.45. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Secció Sindical 

d’Universitats de la Confederació General del Treball de Catalunya amb relació a la pro-

posició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 352-

00109/13). Grup Parlamentari d’En Comú Podem, juntament amb un altre diputat del Grup 

Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (tram. 

202-00035/12). Comissió Promotora de la Proposició de Llei de Modificació de la Llei 

d’Universitats. Nomenament de la Ponència (Obertura de la tramitació: BOPC 240, 79).

El vicepresident

Molt bona tarda a tothom. Comencem la Comissió de Recerca i Universitats 
d’avui, dimarts 13 de juliol. 

Primer de tot, algun grup parlamentari vol comunicar alguna substitució? (As-
sumpta Escarp Gibert demana per parlar.) PSC?

Assumpta Escarp Gibert

Sí, per comunicar que el diputat Joan Luis Ruiz substituirà la diputada Helena 
Bayo i el diputat Jordi Riba substituirà la diputada Alícia Romero.

El vicepresident

Gràcies. Algun grup més? No? Cap més grup parlamentari? Molt bé.

Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari 
(article 49.2 del Reglament del Parlament)

410-00008/13

Doncs continuem. Passem al primer punt de l’ordre del dia, ratificació del presi-
dent o presidenta proposat pel Grup Parlamentari de Junts, entenc. D’acord amb l’ar-
ticle 49.2 del Reglament i l’acord de la Junta de Portaveus de 8 de juny, correspon a 
la presidència d’aquesta comissió el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, que 
ha proposat com a presidenta la senyora diputada Anna Maria Erra i Solà per la re-
núncia del diputat Damià Calvet Valera.

Volem ratificar la comissió per assentiment aquest nomenament? (Manuel Jesús 
Acosta Elías demana per parlar.) Senyor de VOX?

Manuel Jesús Acosta Elías

Bona tarda. Gràcies, president. Yo, como ya comenté, durante la sesión de cons-
titución de la Comissió de Recerca i Universitats, el Grupo Parlamentario VOX 
hace constar su absoluta disconformidad con el modo en que se han repartido las 
presidencias de las mesas, vulnerando de forma flagrante el principio de proporcio-
nalidad establecido en el artículo 49.2 del Reglament y el 23 de la Constitución. Por 
ese motivo, no podemos ratificar al presidente propuesto y, por lo tanto, nosotros 
votamos «no».

Gràcies.

El vicepresident

Les opcions són: o es fa directament per assentiment o es vota amb papereta. 
Amb l’especialitat, diguem-ne, que en aquest cas, al ser la votació de la presidència, 
només es pot votar «sí», «no» o abstenció, no es poden posar noms alternatius. Si es 
posés un nom, seria nul el vot, d’acord?

Volem votar llavors en urna? 
Perfecte.
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Doncs anirem cridant els diputats i les diputades per ordre alfabètic. (Veus de 
fons.) «Sí», «no» o en blanc.

Repeteixo els termes de la votació de nou: «sí», «no», «abstenció». No val posar 
un nom alternatiu perquè es consideraria el vot com a nul.

(Veus de fons.)
Ah! El nom de la persona tampoc. (Veus de fons.) De la candidata. Ha de ser «sí», 

«no» o en blanc.
La secretària de la Mesa els anirà cridant per ordre alfabètic.

La secretària en funcions

Val, doncs, anem per la votació.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominal-

ment per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna 
les paperetes.)

El vicepresident

Passem a fer l’escrutini.
(Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
El resultat serien 14 vots a favor, 1 en contra i una abstenció o 1 vot en blanc. Per 

tant, vist el resultat de l’escrutini, podem dir que queda ratificada la senyora Anna 
Maria Erra i Solà com a presidenta de la comissió i aprofito per felicitar-la.

Suspenem un minutet per preparar la taula i fer els canvis.
Moltíssimes gràcies a tothom.
(La presidenta ocupa el seu lloc a la Mesa. Se suspèn la sessió.)

La sessió se suspèn a un quart de quatre de la tarda i un minut i es reprèn a un quart de 

quatre de la tarda i dos minuts.

La presidenta

Molt bé, doncs moltes gràcies per la confiança. Espero estar a l’alçada d’aquesta 
comissió. Em fa una especial il·lusió pel tema de recerca i universitats i esperem que 
a la comissió puguem treballar, ja que ha nascut com una nova comissió i una nova 
conselleria, puguem treballar tots pel que ens interessa, que és aquest món univer-
sitari i de recerca. 

Proposta de resolució sobre la neutralitat institucional de les universitats 
públiques catalanes 

250-00004/13

Amb tot això, passaríem, després del primer punt, al segon punt, que seria Pro-
posta de resolució sobre la neutralitat institucional de les universitats públiques ca-
talanes. I té, per temps de cinc minuts, el representant de VOX.

Quan vulgui.

Manuel Jesús Acosta Elías

Moltes gràcies, presidenta. El marc de llibertat, pluralitat i neutralitat ideològi-
ca i política és l’idoni i l’imprescindible perquè tots els membres d’una comunitat 
universitària desenvolupin la seva tasca intel·lectual i científica plenament, sense por 
de condicionaments i restriccions institucionals que puguin gestar el seu talent i la 
seva creativitat. 

Els rectors de les universitats de Catalunya han de vetllar perquè la universitat 
sigui una comunitat de mestres i estudiants, la funció de la qual sigui l’ensenyament 
superior, la recerca, la creació de cultura, de saber, en benefici del bé comú de tota 
una societat.
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El substantiu «universitat» implica també els de «pluralitat» i «respecte», ja que 
a la comunitat universitària de les universitats catalanes doncs conviuen persones de 
diversa identificació social, política, social, religiosa. 

El passat 1 d’octubre de 2020, Francisco Fernández Marugán, el Defensor del 
Pueblo, va haver de contestar al col·lectiu Universitaris per la Convivència en rela-
ció amb la seva denúncia dels incidents esdevinguts l’octubre de 2019 en diverses 
universitats catalanes, en els següents termes: «Las universidades, como institucio-
nes vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídi-
co, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus 
órganos de gobierno han de respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, 
sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideo-
lógica. Por lo demás, las universidades públicas, como las demás instituciones que 
ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica, que es 
exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática.»

Així mateix, el 5 d’octubre de 2020, el Jutjat Contenciós Administratiu número 3  
de Barcelona va declarar nul de ple dret el manifest conjunt de les universitats ca-
talanes de rebuig de les condemnes dels presos polítics catalans i de la judicialitza-
ció de la política, d’octubre de 2019, i que va ser subscrit per part del claustre de la 
Universitat de Barcelona.

La sentència del citat jutjat exposa que la Universitat de Barcelona va incórrer en 
la vulneració de drets fonamentals a la llibertat ideològica i a la llibertat d’expressió 
dels seus professors i del seu alumnat, infringir el seu deure de neutralitat. Malgrat 
les esmentades sentències, els rectors de la universitat, bé, de les universitats pú-
bliques de Catalunya, el passat 27 de març del 21 van tornar a vulnerar el principi 
de neutralitat política perpetrant un nou atac als drets i les llibertats dels catalans 
en secundar la petició d’amnistia als polítics presos a instàncies de l’entitat privada 
Òmnium Cultural.

Finalment, el passat 23 de juny del 2021, el Tribunal Superior de Justícia de Cata-
lunya va rebutjar el recurs de la Universitat de Barcelona i manté la condemna que li 
va imposar el Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona, el 6 d’octubre 
del 2020, per vulnerar el seu deure de neutralitat i lesionar els drets fonamentals a la 
llibertat ideològica i d’expressió dels professors i alumnes, així com el dret a l’edu-
cació d’aquests últims en aprovar un manifest de suport als encausats i condemnats 
de l’U d’Octubre. 

Aquesta nova sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és espe-
cialment rellevant perquè deixa clar que les universitats estan sotmeses sempre al 
deure de neutralitat ideològica i no només en període electoral.

Por todos estos motivos, el Grupo Parlamentario de VOX en Cataluña presenta 
esta propuesta de resolución que recoge estos cinco puntos que, si han podido estu-
diar este texto, pues son bastante evidentes y claros.

El primero es velar por la neutralidad ideológica y política de las universidades 
catalanas, exhortando a los rectores de catalanes, en calidad de máxima autoridad 
académica, a cumplir y a hacer cumplir el principio de imparcialidad y neutralidad 
ideológica y política. 

El segundo es hacer las gestiones oportunas para que se garantice este derecho 
a la neutralidad. 

El tercero, impulsar campañas informativas en los campos universitarios para 
recordar que el principio de neutralidad ideológica y política de la universidad como 
institución debe ser salvaguardado en todo momento.

El cuarto, aprobar un protocolo de actuación para que los miembros de la comu-
nidad universitaria puedan denunciar con garantías la posible parcialidad o posicio-
namiento político e ideológico de rectores de la universidad o cualquier autoridad 
que representa a la universidad.
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Y, el quinto, instar al Ministerio de Educación del Gobierno de España a velar 
por la neutralidad educativa en Cataluña y realizar los cambios legislativos necesa-
rios para su cumplimiento. 

Muchas gracias.

La presidenta

Moltes gràcies. Passo la paraula ara per parlar doncs d’aquesta proposta de reso-
lució al representant del PSC. Quan vulgui.

Assumpta Escarp Gibert

Gràcies, presidenta. Molt breument, perquè no entraré ni en el contingut de la 
proposta de resolució ni en els punts que aquí s’expressen. En tot cas, ja hi ha unes 
sentències, crec que el proposant ho ha dit. El que sí..., només diré dos coses molt 
clares. 

Una. Una cosa és la defensa de la neutralitat institucional, tampoc sé què entén 
VOX per «llibertat institucional» ni la «neutralitat institucional i ideològica», sentint 
la seva intervenció, però, en tot cas, sí que m’agradaria fer una defensa de la univer-
sitat. Per una banda, de l’autonomia universitària. Per l’altra, el concepte d’universi-
tat, més enllà d’un centre de formació. La universitat és recerca, la universitat és..., 
també és diàleg, és formació però és debat, ajuda a conformar persones i a confor-
mar pensament, basat, sobretot, en la llibertat de càtedra. I per tant, ajudem, i jo 
crec que anar a la universitat, des de la recerca fins a la formació, estem conformant 
també pensament i manera d’actuar, estem fent futur i, d’alguna manera, també ho 
fem amb els alumnes que té la universitat.

Per tant, com que tampoc comparteixo ni compartim per part del meu grup quin 
és el concepte de neutralitat institucional, tot i que nosaltres defensem la neutralitat 
institucional, no crec que comparteixi la que defensa VOX perquè, en tot cas, el que 
defensa és com una suposada neutralitat ideològica des de la més profunda càrrega 
ideològica. 

Votarem en contra de tota la proposta de resolució. 

La presidenta

Moltes gràcies. Passo la paraula ara al representant de la CUP.

Dani Cornellà Detrell

Gràcies. Primer de tot, doncs, donar suport als onze estudiants que els demanen 
onze anys de presó a «La pública a judici» per encadenar-se en defensa de la univer-
sitat pública. Com ja van ser absolts, doncs, els tretze que vam parlar el darrer dia.

Quan VOX ens parla de neutralitat ideològica i política ens parla, doncs, que 
hem de pensar tots com pensen ells, no? Que hem de tornar a aquells principis d’un 
règim que pensàvem que ja havia caigut en el seu moment, però que ells encarnen 
en ple 2021.

Aquesta no és la neutralitat ideològica i política, doncs, que defensem nosaltres. 
Les universitats, la comunitat universitària sempre ha d’estar oberta al debat, a la 
crítica, a fer posicionaments, a debatre políticament, perquè aquesta és la història de 
la universitat d’aquest país, no? Una història de sempre, una universitat, una comuni-
tat implicada en les diferents lluites que es vivien al país en cada moment i aquesta 
és la universitat que nosaltres volem, no? 

I ens agrada veure-ho, per exemple, doncs que ara la Universitat de Girona, fa 
pocs dies, es va posicionar clarament a favor de l’Òscar, el noi que va ser detingut 
pels Mossos d’Esquadra, precisament, pels fets de la tardor del 2019 de la sentència 
aquesta que ens parlen en aquesta proposta de resolució. I la Universitat de Girona li 
ha donat suport perquè diu que tothom, tots els estudiants d’aquesta universitat han 
de tenir dret a reunió, han de tenir dret a manifestar-se i que s’ha d’arxivar aquesta 
investigació i posar fi a la repressió. I aquest sí que és el camí. 
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Per tant, agraïm a l’UdG aquest nou pas en defensa dels estudiants que lluiten per 
a un futur millor de la universitat però també de la societat.

I per acabar també agrair a totes aquestes universitats que s’hagin posicionat 
clarament amb la proposta d’Òmnium Cultural, en favor de l’amnistia, i en el seu 
moment també, per signar el manifest de condemna de les condemnes que van rebre 
les preses polítiques en aquest país, no?

Una vegada més veiem com la justícia espanyola el que intenta és que les univer-
sitats perdin la neutralitat ideològica i política i només agafin el seu lema, un lema 
que és molt antic que és: «Una, grande y libre».

La presidenta

Moltes gràcies. Passo la paraula ara al representant d’En Comú Podem.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. No és la primera vegada que debatem sobre aquesta qüestió en el 
Parlament. Nosaltres sí que volem fer un parell de consideracions. 

Creiem que hi ha una visió purament regressiva en els drets que afecten la lliber-
tat d’expressió, d’opinió, tant individuals com col·lectius, i que l’autonomia univer-
sitària no n’està al marge. Hi ha, inclús, qui s’atrevia a dir que, en realitat, durant la 
dictadura és preservaven certs espais d’autonomia universitària que ara ja són del tot 
innecessàries en democràcia com, per exemple, que la policia no pugui entrar en un 
campus universitari si no és amb autorització expressa del rector. 

Crec que això, i acompanyat de mocions com aquestes, el que ens porten a su-
posar és que en realitat el que està havent és un estretament sobre com entenem les 
llibertats públiques en aquest país.

L’autonomia universitària no és el dret de les universitats a gestionar el seu pro-
pi pressupost, és una cosa més àmplia i és una cosa que està recollida com a dret 
fonamental, fonamentalment perquè és la plasmació col·lectiva i institucional de la 
llibertat de càtedra en aquest país. 

I per tant, les universitats tenen més autonomia que la pròpia gestió pressupos-
tària de la seva dinàmica, de les seves necessitats internes. Tenen un altre tipus 
d’autonomia que té a veure amb la llibertat col·lectiva que acompanya sempre les 
universitats del nostre país, que sí que són institucions tradicionalment, tant per part 
dels estudiants com dels cossos docents com per al conjunt de la comunitat univer-
sitària, són institucions dinàmiques, són institucions de pensament crític i són insti-
tucions que s’han posicionat políticament, no només els darrers deu anys, sinó tota 
la seva trajectòria institucional, des de les lluites contra el franquisme, fins al «No 
a la guerra», fins als diferents conflictes polítics que hem tingut al nostre país i que 
nosaltres considerem que ho han de poder fer. 

Perquè l’alternativa és el pin parental. L’alternativa és assumir que les institu-
cions han d’estar al marge dels valors fonamentals de la societat civil. I l’alternativa 
és que jo li pugui dir al meu professor o al professor dels meus fills, quan en tingui, 
si és que en tinc: «Això ho pots explicar a classe i això no perquè és ideologia». 
I crec que sota aquests posicionaments que fan de la neutralitat, res més que censura 
i estretament de la llibertat, entenem que la universitat ha de ser un espai crític, in-
clús quan fan manifestacions, com algunes que citen, que no compartim. 

I entenem que l’espai de resolució de com la universitat pot fer ús de la seva au-
tonomia per posicionar-se sobre els diferents conflictes polítics el tenen sobre la ma-
teixa democràcia i el funcionament i la governança de les universitats i no entre la 
relació entre el Parlament de Catalunya, com a òrgan censor de la llibertat d’expres-
sió de les universitats al seu propi país.

I per tant, votarem en contra del conjunt de la moció.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara passo la paraula representant del Grup de Ciutadans.
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Ignacio Martín Blanco

Gràcies, presidenta. Bé, intentaré ser breu. La nostra posició, quant a aquesta 
proposta de resolució, serà, en termes generals, favorable. 

Votarem a favor de la pràctica totalitat dels punts, llevat del punt 4. I el punt 4 
mereix per a nosaltres una abstenció, no tant un vot en contra, sinó una abstenció per 
la falta de concreció, perquè considerem que, diguem-ne, els termes en els quals es 
plantegen les reivindicacions d’aquest punt 4 doncs són poc clars, una mica tebis i, 
des d’aquest punt de vista, no podem donar un sí a cegues a aquesta pretensió.

Per la resta, la veritat, a mi em costa d’entendre que, més enllà dels prejudicis 
que cadascú pugui tenir o cadascun dels partits pugui tenir contra la formació que 
presenta aquesta proposta de resolució, algú pugui dir que els punts que presenten 
són forassenyats o que no tenen cabuda dintre d’una institució pública, d’una univer-
sitat, d’una societat democràtica i oberta com pretenem que sigui la societat catalana 
i el conjunt de la societat espanyola. 

Crec que, en general, estem normalitzant coses com que el fet que els rectors, di-
guem-ne, el rectorat d’una universitat es posicioni a favor d’una determinada ideolo-
gia, es posicioni a favor d’una determinada manera d’entendre la realitat de la nostra 
societat, jo crec que és clarament totalitari. Això, per desgràcia, s’ha normalitzat, és 
una manera d’exercir la funció pública amb caires manifestament autoritaris. I crec 
que això ho hauríem de, en la mesura del possible, bandejar de la nostra normalitat 
pública.

Quan alguns, precisament, parlen de la llibertat d’expressió, parlen de la llibertat 
d’opinió, de la llibertat de càtedra, que la resta dels partits, més enllà del proposant, 
han fet aquestes reivindicacions, doncs jo crec que obliden que quan la universitat fa 
un posicionament públic i es manifesta amb una declaració institucional el que està 
fent és limitar, de forma evident, la llibertat d’expressió del conjunt de la comunitat 
universitària. Limita la llibertat d’expressió dels estudiants, limita la llibertat d’ex-
pressió dels professors, limita, en definitiva, la llibertat d’expressió, d’opinió i de cà-
tedra del conjunt dels membres de la universitat, de la comunitat universitària. 

I jo crec que això és un molt mal símptoma, propi, hi insisteixo, de societats tan-
cades i de règims que no es corresponen amb el nostre règim de llibertats i drets, 
que és el que tenim, en definitiva, en el conjunt d’Espanya i, concretament, a Cata-
lunya. 

Per tant, jo, la veritat, a mi em sorprèn que alguns grups parlamentaris s’atrevei-
xin a parlar del seu respecte per la neutralitat institucional, del seu respecte pel plu-
ralisme o del seu respecte per la llibertat d’expressió quan representen grups, com 
ara el membre de la CUP, que jo sí, en el meu cas, amb tot el respecte, representa un 
grup les joventuts del qual rebenten a cops de martell les nostres seus, les de Ciuta-
dans, les del Partit Popular, crec que també alguna del Partit dels Socialistes. I per 
tant, a mi em preocupa que vulguin dir-nos el que és la neutralitat institucional o el 
que és la llibertat d’expressió aquells que normalitzen que des de les seves joventuts 
es destrossin les seus d’altres partits polítics. 

Crec que, des d’aquest punt de vista, tenim molt a millorar en la nostra comu-
nitat perquè hi ha una negació de la pluralitat interna de Catalunya i crec que, des 
d’aquest punt de vista, hauríem de millorar molt.

Parlava el senyor Ferro, dels Comuns, de la seva preocupació perquè l’alternativa 
al que passa actualment a les universitats catalanes és el pin parental. A mi em fa 
l’efecte que el que alguns pretenen no és el pin parental, sinó el pin governamental. 

Jo crec que entre una cosa i l’altra hi ha d’haver un terme intermedi que ens per-
meti articular un debat públic sa. I crec que un debat públic sa no passa perquè les 
administracions públiques, les institucions públiques facin aquesta mena de decla-
racions que el que fan, bàsicament, és crear una sensació d’unanimitat, un unani-
misme, una sensació d’homogeneïtat, que crec que no afavoreix en absolut el debat 
públic, obert, sa, democràtic, que la majoria pretenem per a la nostra societat.
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Per tant, votarem a favor de la pràctica totalitat de la proposta, llevat d’aquest 
punt 4, que us comentava, que serà una abstenció el signe del nostre vot.

Gràcies, presidenta.

La presidenta 

Moltes gràcies. I ara passo la paraula al representant del Grup Parlamentari de 
Junts. 

Ramon Tremosa Balcells

Moltes gràcies, senyora presidenta, i molta sort en el seu nou càrrec. Bé, em fa 
il·lusió especial fer aquesta primera intervenció en aquesta Comissió de Recerca  
i Universitats. 

Jo he estat vint anys professor de la Universitat de Barcelona i he estat deu me-
sos conseller d’Empresa i Coneixement, quan encara les universitats penjaven del 
Departament d’Empresa. 

Celebro ara doncs que, feliçment, s’hagi recuperat la Conselleria d’Universitats 
i que tant de bo el proper pressupost li doni l’empenta que necessita el sistema uni-
versitari de Catalunya per consolidar els joves doctors i poder revertir deu anys de 
pèrdua de pes en el pressupost d’aquesta institució tan important per al futur de Ca-
talunya.

Però, en tot cas, deixeu-me dir tres coses sobre aquest aspecte, sobre el qual 
doncs hi he pensat molt. 

Fixeu-vos, la Universitat de Barcelona té com a divisa en els seus escuts i els 
seus logos medievals quatre paraules en llatí, que diuen: «Libertas perfundet omnia 
luce». Si aneu al Google i poseu una traducció al català, que m’he entretingut ara a 
fer-ho, doncs ho tradueix d’aquesta manera: «La llum de la llibertat banya totes les 
coses». Eh, vull dir... Per tant, m’agrada il·luminar aquesta intervenció amb aquesta 
frase, que per alguna cosa hi és, no? 

I, a més a més, també en aquests deu mesos de conseller d’Universitats vaig as-
sistir a, pràcticament, totes les inauguracions del curs acadèmic que es van fer durant 
els mesos de setembre o octubre. Algunes es van suspendre per raó de la covid, però 
altres en canvi no. Però és molt curiós veure com el rector tanca els actes institucio-
nals. No és el conseller d’Universitats el que té l’última paraula en un acte en el qual 
doncs es fa una conferència magistral, hi ha un concert, hi ha intervencions diverses, 
sinó que és..., hi ha el discurs del conseller i, en darrer terme, és el rector qui té l’úl-
tima paraula per si ha de picar la cresta, diguem-ne, en el sentit més col·loquial, si ha 
de dir alguna cosa doncs que... I per tant, reté aquesta autonomia universitària, que 
ve, repeteixo, no és un invent que ara vulguem posar sobre la taula, sinó que això té 
orígens medievals, de com el poder temporal moltes vegades pot tenir la vocació i 
la temptació, perquè la carn és feble, doncs d’envair esferes del poder espiritual o de 
l’àmbit del coneixement doncs que hauríem de mantenir preservades.

En aquest sentit, doncs he anat seguint aquest debat interessant i, per exemple, 
enllaçant amb el que deia Lucas Ferro, doncs és veritat. Hi ha un element d’autono-
mia universitària que cal protegir. Perquè, a més a més, i hi ha un aspecte de què 
ningú no ha parlat, els òrgans de govern de totes les universitats són escollides de-
mocràticament. Els rectors són escollits per un claustre on han participat tant els es-
tudiants com el personal d’administració i serveis com el professorat ordinari, que, 
a més a més, té una ponderació en el vot. I això és important.

És a dir, hi ha una..., hi ha un procés democràtic, escrupolosament democràtic, 
de participació de tots els elements i estaments de la universitat que fan que el po-
sicionament de universitat tingui en compte la pluralitat democràtica de la societat 
i reflecteixi aquesta participació i aquesta vocació de la universitat de, per exemple, 
denunciar violacions de drets fonamentals quan aquestes es produeixen, quan aques-
tes violacions es produeixen. 
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Per tant, doncs, entenem, i acabo, les universitats com a fòrum de pensament 
crític, de foment de la cultura de la llibertat i pluralisme, de transmissió de valors 
i de drets fonamentals, doncs els campus universitaris han de ser espais lliures que 
fomentin el diàleg en la recerca de solucions i per això nosaltres votarem en contra 
de tots els punts d’aquesta moció.

La presidenta

Moltes gràcies. I ara passo la paraula a la representant del Grup d’Esquerra Re-
publicana.

Raquel Sans Guerra

Gràcies, presidenta. Felicitar-la també pel nou càrrec i desitjar-li molts encerts. 
També voldria començar, com ha fet el company de la CUP, expressant tot el 

suport per part del Grup d’Esquerra Republicana als estudiants de «La pública a 
judici».

I, respecte a la moció, doncs seré breu. Votarem en contra d’aquesta proposta de 
resolució de VOX i ho farem, bàsicament, per una qüestió de compromís democràtic. 

Mirin, a les nostres universitats no hi ha tot el totalitarisme ni problemes de con-
vivència, el que hi ha a les nostres universitats són joves que no només són el nostre 
potencial de futur, sinó que són un dels majors actius de present del nostre país.

I em sembla que els fem un flac favor si posem en el centre del debat polític i 
copem aquesta comissió tractant temes estèrils i de curta volada en comptes de pen-
sar en solucionar els problemes reals que tenen les universitats del país, per exemple, 
doncs garantir l’accés de forma igualitària a tots els joves del país. 

L’altre dia el company Pau Morales donava una dada que a mi em va impactar, 
que és que el 86 per cent dels fills de progenitors amb estudis universitaris accedei-
xen a la universitat, mentre que aquesta xifra, quan estem parlant de progenitors que 
tenen estudis primaris, baixa fins al 28 per cent. I crec que és aquí on hauríem d’es-
tar centrant el debat d’aquesta comissió, a parlar de internacionalització, d’inserció 
laboral dels i les estudiants, de la precarització del professorat i del PAS o també de 
com aconseguir que es respectin els drets lingüístics de tothom, també aquells que 
volen estudiar en català. 

El que passa és que avui no ens hem d’adreçar només a VOX, sinó que hem 
d’anar més enllà, perquè aquesta moció que avui presenta VOX l’hem vist en d’al-
tres comissions presentada per Ciutadans, presentada pel Partit Popular i, en alguns 
casos, fins i tot, presentada pel PSC. I el fet que la presenti VOX, doncs crec que ens 
hauria de fer reflexionar de com algunes forces polítiques han estat fent el joc, no?, 
a aquest discurs que avui sentim en aquesta comissió. 

Mirin, el concepte de «neutralitat institucional» és d’aquells que, lluny de defen-
sar la llibertat, el pluralisme, el que busca és silenciar tot aquest pluralisme, aques- 
ta llibertat als quals es referien el diputat Ferro, el diputat Tremosa, i busquen 
aquesta concepció franquista. Jo a vegades em pregunto: estem parlant de neutrali-
tat o estem parlant de censura, no? Quina és la neutralitat? Quan parlem de lliber-
tat d’expressió, doncs, escolta’m, hi ha jutges que consideren llibertat d’expressió 
missatges racistes, com que un cartell criminalitzi els joves migrants no acompa-
nyats i, en canvi, no és llibertat d’expressió posar un llaç groc per denunciar la re-
pressió, no? Per tant, ja ens la sabem una mica quina és aquesta neutralitat. 

Per tant, bé, estem convençuts que aquesta és una moció que el que busca és si-
lenciar la llibertat de la universitat i per tant, òbviament, hi estarem en contra de tots 
els punts, com no pot ser de cap altra manera.

La presidenta

Moltes gràcies. Un cop han parlat tots els grups parlamentaris, passaríem ja la 
votació perquè, com que no hi ha hagut cap tipus d’esmena, no hi ha dret a una altra 
intervenció. Vol dir que passem a votació d’aquest punt. Seríem... (Ignacio Martín 
Blanco demana per parlar.) Perdoni. Digui.



DSPC-C 43
13 de juliol de 2021

Sessió 3 de la CRU  15 

Ignacio Martín Blanco

Presidenta, podem demanar votació separada?

La presidenta

Sí, sí, sí, cap problema.

Ignacio Martín Blanco

Volia demanar votació separada del punt 4. 

La presidenta

Punt 4. Doncs comencem, si de cas, pel punt que ens ha demanat separació de 
votació. Doncs seria..., votem ara el punt 4.

Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Doncs serien 14 vots en contra, 1 abstenció i 1 vot a favor.
I ara votem la resta de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Abstencions?
Vots en contra?
Doncs queda rebutjada per 14 vots en contra i 2 vots a favor. 
I ara passaríem a la resta de punts que, com que el lletrat ja els hi ha anat dient, 

eh?, els agruparem, ho anirem fent... (Veus de fons.) Ah, perdó. Sí, hi ha la sol·licitud 
de compareixença.

Sol·licitud de compareixença de la secretària general del Departament 
de Recerca i Universitats perquè informi sobre els objectius i les línies 
estratègiques del departament 

356-00030/13

Doncs anem al punt 3, sol·licitud de compareixença de la secretària general del 
Departament de Recerca i Universitats davant la Comissió de Recerca i Universitats 
i que presenta, en aquest cas, el senyor Manuel Jesús Acosta Elías per part de VOX.

Sí, com vulgui. Si la vol defensar o ja la votem?

Manuel Jesús Acosta Elías

No, breument, eh?

La presidenta

Digui, digui.

Manuel Jesús Acosta Elías

En un minut, eh? Vull dir... La raó de la nostra demanda és, doncs, que ens pre-
senti l’autoritat del departament, que ens presenti la seva línia directriu, no?, del de-
partament, fent especial èmfasi en el tema dels preus públics, tant de màster com de, 
diguéssim, de grau. Parlar també, especialment, dels problemes efectius reals dels 
professors associats, pseudoassociats, diria jo, i altres consideracions que ja vam ex-
plicar en el seu moment a la passada comissió.

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies. Passem doncs a votació aquesta compareixença.
Vots a favor?
Serien 2 vots a favor.
Abstencions?
Vots en contra?
Doncs 14 vots en contra. Queda rebutjada.
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Propostes d’audiència
352-00026/13, 352-00103/13, 352-00027/13, 352-00082/13,352-00088/13 i 

352-00106/13

I ara sí que passaríem a la resta de punts. (Veus de fons.) Vol dir que? (Veus de 
fons.)

Tothom té el guió i a veure si avui ens organitzem, eh? Per ser el primer dia, tinc 
una mica de... Doncs faríem el 4.1, 4.2, no?, 4.3, 4.5, 4.6 i 4.7 en un bloc, eh? Si els 
sembla, doncs, passem a votació.

Vots a favor?
Perdó. Li ho torno a repetir 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6 i 4.7. És el document que em 

sembla que els han passat, eh?
Doncs, vots a favor?
Doncs serien 15 a favor.
Abstencions?
Vots en contra?
I 1 vot en contra. 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya

352-00060/13 

Passem a votació ara del punt... Només el 4. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions? 
Abstenció, eh? D’acord, vol dir que serien 15 vots a favor i 1 abstenció. 

Proposta d’audiència en ponència del vicepresident de l’Associació 
Catalana d’Universitats Públiques amb relació a la proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

352-00083/13

Passem al punt 8.
Vots a favor? (Veus de fons.)
Sí, vaig molt de pressa, eh? Perdoni. 
Estem al punt vuitè.
Vots a favor?
Perfecte.
Vots en contra?
Doncs 15 vots a favor i 1 en contra. (Veus de fons.)
Ah, perdó! M’ho ha semblat... No deixava.
Doncs, abstencions?
Doncs serien... Sort en tenim del lletrat, al costat. Vol dir que seria en aquest cas 8,  

seria 11 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions. (Veus de fons.)
Ah! D’acord, perdó. «Sí», «no», «abstencions». D’acord. Molt bé, doncs. El 8 ja 

està.
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Propostes d’audiència
352-00028/13, 352-00061/13, 352-00081/13, 352-00099/13, 352-00029/13, 

352-00058/13, 352-00084/13, 352-00089/13, 352-00030/13, 352-00031/13  

i 352-00032/13

Anem del 9 al 19? Ara sí? Doncs, va. Ho posem a votació.
Vots a favor?
Doncs queden aprovats per unanimitat. 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Coordinadora de Representants d’Estudiants d’Universitats Públiques, 
amb relació a la proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, 
d’universitats de Catalunya 

352-00059/13

Anem pel punt 20.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Vol dir que queden 6 vots a favor, 1 en contra i 9 abstencions, eh? Vol dir que 

prospera. 

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell 
Interuniversitari de Catalunya, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

352-00062/13

Anem el punt 21.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs serien 12 vots a favor i 4 abstencions. 

Proposta d’audiència en ponència de Germà Bel, catedràtic d’economia 
aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició 
de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

352-00077/13

Anem al 22. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Doncs serien 9 vots a favor, 2 en contra i 5 abstencions. Vol dir que prospera.

Proposta d’audiència en ponència de Núria Bosch, catedràtica d’economia 
aplicada de la Universitat de Barcelona, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

352-00078/13

Passem al punt 23.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
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Doncs serien 11 vots a favor i 5 abstencions. 
Passem dels punts 24 al 28. 
Vots a favor?
Del 24 al 28. No? (Veus de fons.) Ah! D’acord, d’acord. 

Propostes d’audiència
352-00079/13, 352-00080/13 i 352-00092/13

Doncs fem del 24 al 26.
Vots a favor?
Doncs queden aprovats per unanimitat.

Propostes d’audiència
352-00085/13 i 352-00090/13

I ara hauríem de fer per separat el 27 i el 28, eh? Fem primer el 27. (Veus de 
fons.) Ho podem fer junts? Es poden fer junts? Doncs 27 i 28.

Vots a favor?
Vots en contra?
Queden aprovats per 15 vots a favor i 1 en contra. 

Propostes d’audiència
352-00086/13, 352-00094/13, 352-00104/13, 352-00097/13, 352-00105/13 i 

352-00098/13

Passem ara al 29, el 33, el 34, el 37, el 38 i el 39. Sí? Doncs passem a votació. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs queden aprovats per... (Veus de fons.)
I abstencions?
Perdó. No, no és que em sembla que ja ho havia... (Veus de fons.) Per això, per 

això, que no he dit «abstenció»... (Veus de fons.)
Onze vots a favor i 5 en contra. 

Propostes d’audiència
352-00087/13, 352-00091/13, 352-00093/13, 352-00095/13 i 352-00096/13

I ara anem a l’altre grup de 30, 31, 32, 35 i 36.
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs queden 11 vots a favor i 6 en contra. (Veus de fons.) 10 i 6? Ah, sí, que som 

setze: 10 vots a favor i 6 en contra. 

Proposta d’audiència en ponència de Jordi Mir Garcia, doctor 
en Humanitats i professor de la Universitat Pompeu Fabra i de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la proposició de llei 
de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya 

352-00100/13

Anem pel punt 40.
Vots a favor?
Vots en contra?
Doncs queda aprovat per 15 vots a favor i 1 en contra. 
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Propostes d’audiència
352-00101/13 i 352-00102/13

Anem als punts 41, 42. 
Vots a favor?
Vots en contra?
Queden aprovats per 11 vots a favor i 5 en contra.

Propostes d’audiència
352-00107/13, 352-00108/13 i 352-00109/13

I anem ja als últims. El 43, 44 i 45.
Serien vots a favor?
Vots en contra?
Doncs queden aprovats per 15 vots a favor i 1 en contra.
I amb això, diria... (Veus de fons.) Queda un punt. (Veus de fons.) Molt bé. (Pausa.)

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats 
de Catalunya (nomenament de la ponència)

202-00035/12

Molt bé, doncs passem a l’últim punt que seria proposició de llei de modificació 
de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya per fer la Comissió Promotora de la 
Proposició de llei de modificació de la llei d’universitats. I hem de fer el nomena-
ment de la ponència. Vol dir que si cada grup ens diu el seu presentant? Per part 
del PSC?

Assumpta Escarp Gibert

Serà la diputada Alicia Romero i, en tot cas, també, perquè consti, que si les 
compareixences es plantegen en ponència, hi estaríem d’acord.

La presidenta

Moltes gràcies. El Grup de la CUP? Ho dic bé això? A veure l’ordre... (Veus de 
fons.) Ah! Pels grans, jo pensava que era el mateix ordre. (La presidenta riu.)

Doncs el Grup d’Esquerra Republicana?

Pau Morales i Romero

Sí, doncs per part d’Esquerra Republicana seria Pau Morales, jo mateix i també 
ens semblaria bé si fossin en ponència.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup de Junts?

Judith Toronjo Nofuentes

Per part de Junts seria jo mateixa, Judith Toronjo.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel que hem comentat de les compareixences, us estaria bé, eh?
Pel Grup de VOX?

Manuel Jesús Acosta Elías

Sí, jo mateix, Manuel Acosta.

La presidenta

I també se suma a les compareixences? Molt bé.
Pel Grup de la CUP?
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Dani Cornellà Detrell

Sí, jo mateix, Dani Cornellà i també doncs ja ens van bé les compareixences.

La presidenta

Moltes gràcies. Pel Grup d’En Comú Podem?

Lucas Silvano Ferro Solé

Seré jo mateix, però estic d’acord que es celebrin en ponència, però tinguem en 
compte que hi ha grups petits, als quals se’ns solaparan mil coses i que aquesta co-
missió tampoc té molta feina endarrerida i avui només hem fet una proposta de re-
solució, intentem utilitzar l’espai i el temps de la comissió. 

Ho dic perquè si ho movem de dia, serà molt fàcil que se’ns solapin mil coses 
als grups petits.

La presidenta

Intentarem ajustar-nos a la mateixa pròpia comissió, el mateix dia de la comissió. 

Lucas Silvano Ferro Solé

Perfecte, perfecte.

La presidenta

Si us sembla a tot bé, podem fer-ho coincidir.
I, per últim, el Grup de Ciutadans?

Ignacio Martín Blanco

Sí, presidenta, seré jo mateix, Ignacio Martín Blanco, i ens sembla bé, perquè 
crec que no hi ha un altre remei, (l’orador riu) que siguin en ponència les compa-
reixences.

La presidenta

I el Grup Mixt, com que no hi són presents, ja demanarem que el presenti per 
registre.

Amb això diria que sí que ja hem acabat els punts. 
Una cosa que potser em deia el lletrat que no havíem parlat abans era del temps 

de cada una de les presentacions i hem estipulat una mica el mateix que es fa en la 
majoria de les comissions, que són cinc minuts. Vull dir que si tothom ho veu clar, 
continuarem fent amb aquest temps acordat per a cada un dels grups parlamentaris.

Doncs, res, fins a la propera i gràcies a tothom.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i dotze minuts.
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