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Comunicat davant la proclamació de la LUC

Des de l'AEP valorem negativament l'aprovació de la Llei d'Universitats de Catalunya perquè:
  
L'augment del finançament, fruit de la pressió exercida per anys de mobilitzacions estudiantils, tot i
suposar una millora, segueix sent insuficient, ja què tenim un dèficit respecte a les universitats de la
resta de la UE què cal compensar. Per això demanem l'1,75% del PIB destinat a universitats, de
forma inmediata. A part d'això ens preocupa molt l'utilització que es faci d'aquest increment: el
DURSI aposta per mecanismes de finançament competitius què nosaltres considerem inadequats
per un servei públic. A més no hi ha cap intenció de reduïr l'import de les taxes, i d'incrementar les
ajudes a l'estudi per poder garantir l'accés universal a l'ensenyament superior.
  
La llei suposa una ingerència més en l'autonomia universitària, amb les excessives competències
atribuïdes als Consells Socials i a l'Agència d'Avaluació de la Qualitat. En aquest sentit, ens
preocupa que el mecanisme de selecció del professorat contractat pugui suposar un control per part
del govern de la Generalitat. En general, considerem que s'ha utilitzat la LUC, no per potenciar
l'autonomia universitària dins de les escasses esquerdes que deixava la LOU, sinó perquè el DURSI
assumís totes les competències que no tenia assignades el govern espanyol.
  
L'elaboració d'una Llei d'Universitats Catalana era una reivindicació històrica del moviment
estudiantil català, però trobem que aquesta no era la manera de dur-la a terme ni en quant als
continguts ni en quant a les formes. El conseller Andreu Mas Colell, no ha escoltat en cap moment
les propostes de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública. Per tot això
exigim la derogació d'aquesta llei i la dimissió del conseller d'universitats.
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