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El Consell de l'Alumnat de la UB rebutja la pujada de les taxes de matrícula

El Consell de l'Alumnat, reunit el dia 1 de juliol de 2010, va aprovar la resolució que segueix a
continuació. Així mateix, va ser presentada al Claustre del 7 de juliol, i el màxim òrgan se'n va
posicionar a favor. A petició del rector, Dídac Ramírez, la resolució no es va votar, tot i
comprometre's personalment a portar-la allà on sigui necessari.

Resolució per la contenció de les taxes acadèmiques
  
El passat 25 de maig, la Secretaria General d'Universitats va publicar un document segons el qual
es fixen els límits pels increments en els preus públics dels títols universitaris oficials pel curs
2010-2011. L'esmentat document preveu un increment del preu de crèdit que oscil·larà entre un
1,5%(valor aproximat de l'IPC) i un 5,5%, respecte l'any anterior.
  
Aquest increment és aparentment discret. No obstant, això, cal tenir en compte la conjuntura social i
econòmica en què ens trobem. Segons la darrera Enquesta de Població Activa realitzada per l'INE
(Institut Nacional d'Estadística), la taxa d'atur a l'Estat Espanyol és del 20,05%(4.612.700 persones
aturades). A Catalunya, aquest percentatge es tan sols 2,14 punts inferior (676.200 aturats). El
problema de l'atur és especialment greu en el segment de població menor de 25 anys, ja que hi ha
més de 470.000 persones aturades al conjunt de l'Estat Espanyol. Malgrat tot, moltes empreses
estan disminuint la seva massa salarial, retallant substancialment els salaris dels seus empleats. La
combinació d'ambdós factors està provocant una disminució progressiva del poder adquisitiu de
classe treballadora. Fruit d'això, s'incrementarà la dificultat per accedir als estudis superiors en els
propers cursos. Aquest fet es pot veure agreujat per la probable reducció de la partida
pressupostària destinada a beques, derivada dels plans d'austeritat anunciats pel GFovern central.
  
En les darreres setmanes, diverses organitzacions (AEP, AJEC, Consell d'estudiants de la UdG,
Consell de l'Estudiantat de la UdL i Consell de l'Estudiantat de la UPC) han transmès una carta al
Conseller Josep Huget per expressar la seva disconformitat amb l'increment de les taxes
acadèmiques i demanar-li que apliqui l'increment més baix previst en la resolució del 25 de maig de
la Secretaria d'Universitats. El Consell de l'Alumnat de la UB recolza fermament aquesta iniciativa i
considera que restar impassible davant d'aquesta situació significa permetre que els sectors menys
afavorits de la societat catalana paguin els costos d'una crisi que no han provocat, veient minvat el
seu dret d'accés als estudis superiors. Per això, reclama:
  

 Que el claustre de la Universitat de Barcelona pressioni a la Conselleria d'Innovació, Universitats i
Empresa de la Generalitat de Catalunya per tal de que s'aculli al 1,5% de l'increment i no al 5% que
demanen alguns sectors.
  

 Que la Universitat de Barcelona demani al govern de la Generalitat de Catalunya un increment de
la partida pressupostària d'Universitats i que es mostri implacable amb qualsevol intent de retallar els
fons públics per a les Universitats Catalanes, així com de la partida de beques i ajuts a l'estudi.
  

 Que el Consell Social congeli les taxes dels títols propis que s'imparteixen a la UB.
  

 Que es derogui l'acord adoptat en el Consell de Govern del 13 d'abril de 2010 pel qual s'estableix
un augment en el preu de les matrícules pel curs 2010-2011 pels estudiants estrangers d'origen
extracomunitari.
  

 No aplicar el curs vinent l'increment acordat en el Consell de Govern de l'impost de Noves
Tecnologies.
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 Una revisió a la baixa de les despeses de matriculació a les que han de fer front els estudiants.

  
Ens posicionem a favor de una congelació de les taxes acadèmiques per a cursos vinents i
l'aplicació d'una política de taxes progressiva amb vista a la seva desaparició gradual. També
considerem adient la instauració d'un sistema de beques-salari que faciliti l'accés als segments
menys afavorits de la classe treballadora.
  
Barcelona, 1 de Juliol de 2010

Associació d'Estudiants Progressistes Pàgina 3/3

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ca
http://www.aep.cat

