
 
 

 

Felip Puig demana a Montilla que deixi de faltar a la veritat 

sobre el dictamen a Llei Orgànica d'Universitats 
 

El portaveu nacionalista recorda que el Consultiu va dictaminar 3 qüestions parcials a 

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

dictaminats  de la Llei de Dependència 

 

El Portaveu del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, Felip Puig, ha demanat al 

President de la Generalitat, José Montilla, que "deixi de faltar a la veritat quan 

titlla de contundent el dictamen que el Consell Consultiu va fer sobre la Llei 

Orgànica d'Universitats". Segons Puig, amb la resposta que Montilla ha donat a les 

afirmacions de Jordi Pujol a Catalunya Ràdio, "l'únic objectiu de l'actual President 

de la Generalitat és confondre a l'opinió pública i falsejar la realitat" 

Puig ha recordat 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". 

Pel Portaveu nacionalista "res té a veure aquest dictamen amb el que s'ha fet 

actualment sobre la Llei de la 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 representa un 70% de la 

llei" ha dit Puig "i no tres qüestions com era en el cas de la LOU". 

"Està clar que els dos processos no són comparables si, a més, es té en 

compte que la LOU va permetre elaborar una llei catalana pròpia que 



 
superava la normativa estatal i que, fins i tot, el Govern central va portar al 

Tribunal Constitucional" ha recordat el dirigent nacionalista. 

Puig creu que "faltant a la veritat és lúnica manera que té l'Executi de Montilla 

per argumentar la seva decisió de no recórrer una llei que no serà positiva 

per Catalunya". "No diu la veritat quan posa a la mateixa alçada els dos 

dictàmens i no diu la veritat quan expliquen que, si recorren la llei es 

paralitzaran les ajudes pels ciutadans de Catalunya". 

Pel portaveu de Convergència i Unió, el Govern de Montilla no recorre aquesta llei 

perquè "és la llei bandera de Rodríguez Zapatero i un dels pocs èxits socials 

que podrà lluir aquesta legialtura". "Montilla –segons Puig- rep instruccions en 

aquest sentit i per això utilitzarà qualsevol argument, sigui veritat o no, per 

autojustificar-se".   
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