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“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC PER L’ADHESIÓ DE 

L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT AL MANIFEST CONJUNT DE LES 
UNIVERSITATS CATALANES PER RECLAMAR MILLORES DE FINANÇAMENT I 
UNA REBAIXA DE LES MATRÍCULES. 
 

Atès l’actual situació de dèficit en la gestió econòmica de les universitats 
catalanes i de la reclamació de millores del seu finançament per part dels seus rectors 
i equips docents. 
 

Atès la poca autonomia dels centres en l’àmbit de la seva gestió econòmica, i la 
necessitat urgent d’obtenir un model de suficiència econòmica que pugui arribar a 
l’1,22% del PIB, similar a la mitjana dels països de l’OCDE. 
 

Atès que per assolir aquest objectiu caldria, com a mínim, un increment de 100 
milions d’euros al pressupost de 2017 de la Generalitat de Catalunya, destinats a les 
universitats del País.  
 

Atès que cal obtenir una rebaixa, d’entre el 10% i el 15%, de les taxes 
universitàries en la matriculació, que faci més accessible la incorporació de l’alumnat 
català a la universitat. 
 

Atès que el cost real del que paguen els estudiants a les universitats supera 
amb escreix el 14%, molt per sobre de la mitjana de la majoria dels països de la UE. 
 

Atès que el manifest conjunt de les universitats catalanes, signat pels seus 
rectors, i presentat a l’opinió pública el passat mes d’octubre, reclama tot aquest 
seguit de millores, encaminades a incrementar la suficiència econòmica de les 
nostres universitats, a la qualitat de l’educació universitària i facilitar més l’accés dels 
estudiants amb unes taxes més justes.  
 

Per tot el que hem exposat demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat 
l’adopció dels següents acords de Ple: 
 

PRIMER.- L’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès al manifest dels 
rectors de les universitats catalanes. 
 

SEGON.- Donar coneixement d’aquesta adhesió als rectorats de les 
universitats catalanes que han signat el manifest i a la Secretaria d'Universitats i 
Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya”. 

 
 


