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A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Caliano, portaveu,. Alícia Romero Llano, diputada del Grup
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableix
l'article 109.¿? del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei
següent i sol·licita que d'acord amb l'article 135 del Reglament es tramiti
pel procediment de lectura úiiica:

Proposició de modificació de la llei 2/2014, de 27 de gener
de mesures fiscals, administratives 1 financeres del sector
públic

Exposició de motius

La Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic incorpora en ei seu article 211 l'obligatorietat
per part dels estudiants que hagin iniciat els estudis de grau universitari en
el curs 2014-201 5 d'acreditar els coneixements d'una tercera llengua com a
requisit per a obtenir la titulació universitària.
La mesura es va establir, tal i com diu ei preàmbul de la llei, per a impulsar
la presència de terceres llengües en la comunitat universitària, a fi que
aquesta assoleixi competències plurilingües i interculturals, les quals
constitueixen un valor i un actiu estratègics per a la internacionalització de
les universitats catalanes.
La pròpia llei estableix en l'apartat 3 de l'article esmentat que els
departaments d'Universitats i d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
seran els competents per instrumentalitzar les mesures necessàries per a
facilitar que els estudiants accedeixin a la universitat amb les competències
en terceres llengües en el nivell exigit.
L'objectiu que persegueix l'article 211 ha estat compartit per la comunitat
educativa i el sistema universitari català. Tanmateix, degut a la falta
d'instruments oferts, en els darrers anys, pels departaments competents en
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relació a facilitar l'obtenció del nivell B2 d'una tercera llengua als estudiants
que van iniciar els seus estudis universitaris en el curs 2014-15, cal
replantejar aquest objectiu en els aspectes temporals.
De fet, el Grup Parlamentari Socialista va presentar en el seu moment, l'any
2014, una esmena a l'art. 211 de la Llei 2/2014 per allargar el termini a
partir del qual exigir aquest requisit, tenint en compte les dificultats
existents en la obtenció de les competències en la tercera llengua ja que no
existeixen prou eines per a facilitar-ho. La proposta va ser rebutjada i, per
tant, no es va aprovar l'allargament del termini per al curs 2018-2019,
donant un marge substancial al Govern de la Generalitat per generar els
mecanismes necessaris.
Quatre anys més tard d'aquella votació, ens adonem que el Govern no ha
facilitat les eines als estudiants per assolir els nivells exigits per una tercera
llengua i, per tant, no podem aconseguir l'objectiu que es plantejava la llei.
Tant és així, que el Consell interuniversitari de Catalunya (CIC), del que
formen part el sistema universitari català i el Govern de Catalunya, van
proposar una moratòria al respecte. El 22 de juny de 2017 la Junta del
Consell Interuniversitari de Catalunya va acordar demanar una moratòria en
l'aplicació de l'exigència del nivell B2 d'una tercera llengua en el Suplement
Europeu al Títol (SET). Segons aquest acord, la Junta del CIC instava el
Govern de la Generalitat a presentar al Parlament de Catalunya una
sol·licitud de modificació de l'article 211 de la Llei 2/2014 que establís un
ajornament durant quatre anys de l'entrada en vigor de l'exigència
d'acreditació del nivell B2 per als estudiants universitaris de grau, per
facilitar l'assoliment de l'objectiu fixat.
En els mesos posteriors, el Govern no va procedir a aquesta modificació i,
per tant, resta pendent la realització d'aquest canvi que ha de permetre un
ajornament per tal que l'obligació s'estableixl per als estudiants que
comencin el curs 2018-2019 el grau universitari, i comptem amb el temps
necessari per a incorporar els instruments per a facilitar l'adquisició
d'aquestes competències.
Aquesta és la proposta i els motius que presenta el Grup parlamentari
Socialistes i Units per Avançar per a modificar l'article 211 deia Llei 2/2014,
de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, fiscals i de sector
públic.
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Article primer:
Es modifica l'apartat primer de l'article 211 de la llei 2/2014, de 27 de
gener de mesures fiscals, administratives i financeres del sector públic
Article 211. Acreditado dels coneixements d'una tercera llengua
1. Els estudiants que iniciïn els estudis universitaris de grau en una
universitat catalana el curs 2018/19 i posteriors han d'acreditar, en acabar
els estudis, el coneixement d'una llengua estrangera d'entre les establertes
en les proves per a l'accés a la universitat (PAU), amb un nivell equivalent al
B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) del
Consell d'Europa.
Palau del Parlament, 20 de febrer de 201 8

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP PSC-Units
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