
 
 

 

CiU afirma que el dictamen del Consell Consultiu sobre la 

Llei d’Universitats i el dictamen sobre la Llei de 

Dependència no són comparables 
 

Els nacionalistes recorden que el Consultiu van dictaminar 3 qüestions parcials a la 

Llei d’Universitats de l’any 2001, davant els 34 articles i 6 disposicions addicionals 

dictaminats a la Llei de Dependència 

 

Des de Convergència i Unió es considera demagògic plantejar la comparació entre el 

dictamen del Consell Consultiu que PSC, ERC i ICV van demanar l’any 2001 sobre la 

Llei orgànica d’Universitats, amb el dictamen que a petició de CiU ha emès recentment 

el Consell Consultiu sobre la Llei de Dependència. 

 

Convergència i Unió vol recordar que dels 89 articles i 40 disposicions addicionals de la 

Llei orgànica d’Universitats de 2001, el Consell Consultiu només va emetre dictamen a 

3 qüestions parcials: a l’article 35.6, del procediment per revocar l’homologació d’un 

títol; a l’article 69.1, del termini i el lloc on comunicar les places vacants i al primer 

paràgraf de l’apartat 2 de la disposició addicional 4a, en relació a les universitats 

catòliques i el reconeixement dels títols que imparteixen. 

 

Davant d’això, ara ens trobem davant una Llei de Dependència de la qual el Consell 

Consultiu ha dictaminat que 34 dels 47 articles i 6 de les seves 16 disposicions 

addicionals envaeixen les competències de la Generalitat, això vol dir, un 70% de la 

llei. 

 

El govern de CiU no va presentar recurs d’inconstitucionalitat a la Llei orgànica 

d’Universitats, però va elaborar una llei pròpia d’universitats, perquè la Llei del govern 

central així ho permetia. Aleshores, el govern central, en mans del PP, va presentar 



 
recurs d’inconstitucionalitat a la Llei catalana d’Universitats, que va ser mantingut per 

l’actual govern del PSOE, fins el 7 de desembre de 2006. 

 

En qualsevol cas, Convergència i Unió considera que no són comparables els processos 

d’ambdues lleis: la llei orgànica d’universitats i la llei de dependència. Des de CiU es 

considera injustificable que l’actual Tripartit no presenti recurs d’inconstitucionalitat a 

la Llei de Dependència i inadmissible que s’intenti crear el paral·lelisme amb la Llei 

d’Universitats de l’any 2001. 
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