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12.1.Moció que presenta Fem Poble en suport a la ILP d’Universitats per la rebaixa dels
preus públics.
La pujada del 66% dels preus de les matrícules universitàries l’any 2012 ha tingut uns efectes
molt nocius per al conjunt de la societat catalana. D’ençà que aquesta es dugué a terme, el
nombre d’estudiants que accedeixen a les universitats catalanes ha disminuït gairebé cinc
punts percentuals (del 48,2 al curs 2011-2012 fins al 43,5 al curs 2017- 2018) respecte a la
població de divuit anys i ha provocat que Catalunya passés de ser la cinquena comunitat
autònoma amb més estudiants universitaris a ser-ne la novena.

Aquest augment en el cost dels preus públics va provocar que Catalunya passés a ser la
Comunitat Autònoma on és més car estudiar a la universitat. Això situa als qui estudien a
Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat Espanyol. Fins al
punt que, estudiar el grau més barat de Catalunya costa més diners que estudiar el grau més
car d’altres tretze Comunitats Autònomes.

El curs 2015-2016 la mitjana del preu del crèdit a l’Estat Espanyol era de 27’23€, mentre que a
Catalunya es pagava a 41’17€. Aquestes dades no han variat des del curs esmentat a causa
de la congelació de preus i, per tant, ens trobem que els estudiants han de pagar el 25% del
cost de la matrícula, el més alt permès per l’administració central, en comparació al 15% les
comunitats que menys paguen.

També volem recordar que aquesta és una mesura històricament reclamada per l’estudiantat,
tant pels sindicats d’estudiants com el moviment estudiantil assembleari i els òrgans de
representació a les universitats i a la Generalitat, com el CEUCAT. La rebaixa ha estat
reclamada per diverses universitats, en boca dels seus rectors, i aprovada en diversos
claustres. A més, el propi Parlament de Catalunya ha aprovat mocions i resolucions que
donaven suport a la rebaixa del 30% dels preus, després de l’augment del 66% efectuat el curs
2012-2013. Per tant, es tracta d’una reclamació amb amplíssim suport tant a la comunitat
universitària com de les forces polítiques que representen a la majoria de la societat catalana.

Recentment, a Andalusia es va aprovar la bonificació del 99% de la primera matrícula
universitària. Els rectors, a través de la CRUE, van expressar la seva simpatia amb aquesta
mesura, i el PSOE, actual partit al govern, va mostrar la seva predisposició en estendre aquest
model a tot l’Estat. Per tant, en un moment on la gratuïtat o quasi gratuïtat és el model
majoritari en els països del nostre entorn europeu, no s’entendria que Catalunya es mantingués
en una situació de marginalitat respecte la resta de l’Estat o de l’entorn europeu, discriminant al
seu estudiantat i limitant la mobilitat internacional estudiantil.

1

Ple ordinari
19 de març de 2019
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

És per això que l’educació pública, en tant que columna vertebradora de la societat catalana,
ha de ser universal, de qualitat i ha de treballar per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
Per tal que les universitats catalanes siguin el pilar fonamental de la construcció d’una societat
més justa, s’ha de garantir l'accessibilitat i frenar l’expulsió dels estudiants per motius
econòmics. La rebaixa dels preus públics universitaris ha de facilitar l’accés als estudis
superiors, disminuint-ne la discriminació per motius socioeconòmics i generant una major
cohesió en termes socials. D’aquesta manera, s’aconseguiria reduir les barreres d’entrada i es
fomentarien els mèrits i les capacitats personals com a garant d’accés a l’educació
universitària.

És per això que estudiants universitaris i membres de la comunitat universitària impulsen una
iniciativa legislativa popular (ILP) per exigir al Govern la rebaixa de les taxes universitàries que
ja va aprovar el Parlament amb una moció el 2016. Els impulsors de la proposta volen modificar
la Llei d'Universitats Catalana per fixar els preus públics i garantir un accés universal a
l'ensenyament universitari. Per això veuen assumible el repte de recollir les 50.000 signatures
necessàries perquè la proposta pugui prosperar.

De moment, la ILP compta amb el suport del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans
(SEPC), CGT, USTEC-STEs, l'Associació d'Estudiants Progressistes i Jovent Republicà. En
l'àmbit institucional, el Consell de l'Estudiantat (Ceucat) també hi dona suport, així com
l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP). És per aquests motius que des de Fem
Poble proposem que l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes assumeixi els següents acords:
Anunciar el suport del consistori municipal a la ILP d’Universitats per la rebaixa dels preus
públics.
Posar-se en contacte amb el col·lectiu d’estudiants que impulsa d’ILP Universitats i mostrar la
disposició de l’ajuntament a col·laborar i a posar les oficines de l’OAC del municipi a la seva
disposició per la recollida de signatures.
Fer arribar aquests acords al col·lectiu d’estudiants que impulsen la ILP Universitats, al Consell
Comarcal del Garraf, al conseller d’educació d’empresa i coneixement, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a tots els grups del
Parlament de Catalunya.
Defensa la moció el regidor, Sr. Alejandro Conde Poveda.

Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per dotze vots a favor: Sis del PSC, tres de Fem Poble, dos d’UM9-CUP i un
d’ERC. S’abstenen els quatre regidors del PDeCAT-VIA i els dos del PPC.
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