
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ RELATIVA A LA REDUCCIÓ DE LES TAXES 

UNIVERSITÀRIES DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

 

El Govern de les Illes Balears ha mantingut congelades les taxes universitàries els tres 

darrers cursos acadèmics, deixant-les en les mateixes quanties que el Govern del 

Partit Popular, que, recordem, les va augmentar amb increment interanual de més del 

15% amb respecte els preus de matrícula aprovats pel darrer govern del company 

Francesc Antich. Si bé és cert que en aquests tres darrers anys, índexs com l’IPC han 

pujat i aquestes taxes no s’han revisat a l’alça.  

 

En canvi, altres comunitats autònomes governades per socialistes han optat 

directament per la seva reducció. Són exemples Andalusia i el País Valencià, aquesta 

darrera una comunitat autònoma infrafinançada com la nostra, que el passat curs 

acadèmic les va rebaixar un 7%, i al proper acumularà un 8% de reducció amb 

respectes els preus del curs 2016-2017.  

 

L’executiva federal del PSOE va donar a conèixer a principis de la passada setmana 

una proposta política per la gratuïtat de la primera matrícula per als més d’un milió 

d’estudiants de grau de tota Espanya. Proposta que va en línia del que Joventuts 

Socialistes defensam i plantejam des d’un punt de vista de la qualitat al sistema públic 

universitari i de la igualtat d’oportunitats, la qual cosa ens equipararia a la resta de 

països de la Unió Europea. 

 

 En aquest context, Joventuts Socialistes de les Illes Balears, com també vam fer al 

carrer manifestant-nos contra la pujada de taxes de José Ramón Bauzá, que des de 

ja, reclamam que els i les estudiants de la universitat pública de les Illes Balears es 

puguin veure beneficiats per una política de reducció de preus públics. Els i les joves 

de les Illes Balears mereixem un esforç pressupostari d’un govern d’esquerres. Una 

política necessària per a compensar les conseqüències negatives que tant ens va fer 

patir la crisi i, sobretot, les retallades en polítiques de beques per part del Ministeri 

d’Educació, que encara no ha estat revertit. 

 



 

Som plenament conscients que per dur a terme millores substancials a l’àmbit de la 

política universitària de les Illes Balears es requereix una revisió completa del model 

que tenim, que redundi en una millor política de beques i ajuts per part del Govern 

d’Espanya i en una millora del nostre finançament. Ara bé, aquesta circumstància no 

pot servir com a excusa per no dur a terme iniciatives en l’àmbit de les nostres 

competències, com ho és la que reclamam, que sense dubte va en la direcció que 

volem per al sistema públic universitari.  

 

Per tot això, el Consell Polític del PSIB-PSOE, a proposta de Joventuts Socialistes de 

les Illes Balears, acorda:  

 

- Instar al Govern de les Illes Balears a reduir els preus públics dels serveis 

acadèmics corresponents als ensenyaments oficials de grau i màster de la 

Universitat de les Illes Balears per al pròxim curs 2018-2019. Així mateix, es 

mantindran les possibilitats de fraccionament, els terminis i els percentatges de 

pagament d’aquests preus.  

 

- Instar al Govern d’Espanya a incrementar la dotació pressupostària per a 

beques generals.  

 


