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PRESENTACIÓ DE MOCIONS, PROPOSTES DE RESOLUCIÓ,
ESMENES, PRECS O PREGUNTES AL PLE MUNICIPAL O A LA
JUNTA DE PORTAVEUS DE L'AJUNTAMENT

DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Nom i cognoms o raó social
AJUNTAMENT DE REUS - GRUP MUNICIPAL CUP
DADES PERSONA REPRESENTANT

DNI-NIF
V55663025

NIE

(emplenar en cas que s'actuï en representació

Nom i cognoms o raó social
LLORENS PEREZ, MARTA

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA
D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 20/09/2019 REFERENT A
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS EN SUPORT A LA
INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR (ILP) UNIVERSITATS PER LA REBAIXA DELS PREUS
UNIVERSITARIS A CATALUNYA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des de l’esclat de la crisi econòmica al 2008 aquesta va afectar de manera significativa a la
població catalana. Cinc anys després del seu inici s’havien destruït 773.000 llocs de treball a
Catalunya provocant que la taxa d’atur arribés fins al 24%, la xifra més alta fins a dia d’avui. En
aquest context de gran recessió econòmica, el Govern de la Generalitat va aplicar polítiques de
reducció de la despesa reduint el finançament de les universitats públiques catalanes, que va
passar de representar un 73% dels ingressos d’aquests organismes al 2009 a un 60% al 2015.
Per tal d’intentar equilibrar l’efecte de les retallades es va produir un augment de les taxes del
68%, que va compensar parcialment la caiguda d'ingressos públics que en tot aquest període
va ser del 32%.
El finançament dels centres universitaris ha patit una davallada del 17% els anys de la crisi.
D’aquesta manera, les universitats públiques catalanes s'han situat entre les que reben menys
finançament públic d'Europa i en canvi, les taxes que paguen els estudiants superen la mitjana
europea i espanyola.
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Respecte les taxes universitàries que paguen els alumnes, Catalunya se situa com la comunitat
autònoma amb les matrícules més altes, amb 2.131 euros per estudiant, un 50,4% per sobre
de la mitjana espanyola, que es fixa en 1.412 euros. Aquesta diferència situa als qui estudien a
Catalunya en clar desavantatge respecte a la resta d’estudiants de l’Estat Espanyol.
Des que aquesta pujada s’ha dut a terme, el nombre d’estudiants que accedeixen a les
universitats catalanes ha disminuït gairebé cinc punts percentuals respecte 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.
En els últims anys, s’aprovaren al Parlament de Catalunya diverses mocions per reduir el 30%
dels preus públics, compensant a les universitats amb un augment de la transferència pública.
Tot i les mocions aprovades a petició de la cambra catalana, la Generalitat no l’ha arribat a
aplicar. Davant d’aquesta situació, creiem necessari tornar a posar sobre la taula el debat
entorn les taxes universitàries al Parlament, ja que es tracta d’una problemàtica real, que
afecta a tota la societat en conjunt, més enllà dels i les estudiants, ja que és un fet que l’accés a
l’educació superior hauria de ser un dret universal, lliure de qualsevol tipus de barrera ja sigui
per motiu social, cultural, polític o econòmic.
Per això, en la recerca d’una universitat pública i de qualitat, que sigui accessible per a tothom
i que vetlli per la igualtat d’oportunitats, l’estudiantat universitari –amb suport dels rectorats,
docents, personal PAS i comunitat universitària en general- ha impulsat una iniciativa
legislativa popular de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de
Catalunya, la qual pretén establir per part del parlament autonòmic un acord de moderació de
preus que actuï –de forma progressiva en un termini de 4 anys- sobre el percentatge que ha
de pagar cada estudiant respecte la matrícula, actualment del 25% en primera matrícula, a
mode de marc català de preus universitaris que s’ajusti a la nostra realitat social.
La iniciativa legislativa popular (ILP) Universitats té com a objectiu, doncs, transformar l’actual
model universitari i fer efectiva la rebaixa dels preus públics. Aquesta mesura és indispensable
per tal de garantir l’accés a la universitat a un nombre molt major d’estudiants. L’ensenyament
superior ha de ser un bé comú, universal i lliure de qualsevol barrera econòmica, social i
cultural, generant així una societat més justa i cohesionada.
La rebaixa de les taxes és un primer pas per recuperar la universitat que volem, la qual un dels
pilars fonamentals ha de ser l’equitat. Per tant, és un gest democratitzador, totalment
necessari per obrir les portes al futur de la nostra societat, i que aquesta pugui desenvoluparse en total igualtat de condicions. L’aprovació d’aquesta ILP s’haurà d’acompanyar, per tant,
amb un augment del finançament públic de les universitats catalanes per garantir la qualitat
dels estudis i dels programes de recerca.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ, PROPOSTA DE RESOLUCIÓ, ESMENA, PREC O PREGUNTA
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La iniciativa legislativa popular ja ha estat admesa a tràmit pel Parlament de Catalunya,
d’acord amb la memòria justificativa elaborada per la comissió promotora i, a partir que es
validin els fulls de signatures, es dóna inici a la recollida de 50.000 signatures arreu de les
universitats catalanes. Un cop presentades i degudament validades per l’organisme
competent, serà en seu parlamentària on podrà tenir lloc un debat que considerem necessari
a fi de garantir la igualtat d’oportunitats dels catalans i les catalanes en l’accés als estudis
universitaris.
Per tot això, es proposen els següents acords al Ple municipal de Reus:
Primer.- Instar al Parlament de Catalunya a establir un marc català de preus universitaris que
suposi una moderació de preus d’instauració progressiva i conforme la normativa sectorial
vigent, a fi de garantir un accés universal als estudis universitaris a Catalunya.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la comissió promotora de la ILP universitats, al
Parlament de Catalunya, a la Secretaria d'Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i
Coneixements de la Generalitat de Catalunya, i a l'Associació Catalana d’Universitats Públiques.

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
La documentació que l'Ajuntament podrà consultar és la que es relaciona tot seguit i que, en
cas d'oposar-se a la seva consulta, haurà d'aportar la persona interessada.
M'OPOSO a la consulta i presento la següent documentació:
Document identificatiu

INFORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament
de Reus (www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions
per mitjans electrònics de l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit
a través d'un SMS al mòbil o un missatge al correu electrònic. La notificació estarà disponible
durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit, es considerarà rebutjada, la
notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
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2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes
per a ser incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus.
Si la pregunta es formula per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament
de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la
pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les preguntes a respondre per
escrit han d'ésser contestades en el termini màxim de 3 mesos.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem
que les dades personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments
titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està
publicat al Portal de Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
La gestió o tramitació de la Presentació de mocions, propostes de
resolució, esmenes, precs o preguntes al Ple Municipal o a la Junta de
portaveus de l'Ajuntament
Legitimitat
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una
obligació legal, per raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en
exercici d'un interès legítim i en els casos que consti el consentiment de la
persona interessada.
Destinataris
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici
de les seves competències, a altres organismes en els supòsits establerts
legalment i en els casos que consti el consentiment previ de la persona
interessada.
Drets
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés,
rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la
presentació d'una sol·licitud a la Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del
tràmit telemàtic disponible a la seu electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals
podeu enviar un correu electrònic a: dpd@reus.cat
Informació addicional Podeu consultar informació addicional a la pàgina web:
https://serveis.reus.cat/rgpd/

X

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i
dels documents aportats.
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