
 
 

AIXÒ ÉS BOLONYA: FULL INFORMATIU 
 

Resum de la Comissió d’Economia 31/10/2007: 

 

La Generalitat ha transferit 11 millons d’euros menys del que s’havia 

compromès a la UAB per l’any 2008. Això genera preocupació perque ja el 

pressupost de l’any 2007 va ser deficitari (4.6 millons) i hi ha compromís 

amb el Consell Social d’assolir equilibri pressupuestari pel 2008: és 

impossible. 

 

Segons el document repartit hi ha “una dependència creixent del 

finançament públic al llarg dels darrers anys, procedent principalment de la 

Generalitat de Catalunya (al voltant del 

80%)”. Més del 60% del pressupost es destina a despeses de personal, i els 

diners de la Generalitat no el cobreixen: “així el 2003 cobria el 87,5% i en 

el pressupost de 2006 la cobertura es va situar en el 91,2%.”. Així, entre 

1999 i 2006 s’ha acumulat un défitcit de 22.3 millions d’euros. 

 

Davant aquesta situació, les propostes d’actuació de la Comissió 

d’Economia són: 

1) S’exigira a la Generalitat el compliment dels compromisos adquirits. 

2) “Cal fer l’esforç d’aconseguir més finançament del sector privat.*" 

3) Els ingressos de matrícula “és l’única via de possible increment dels 

ingressos”. I hi afegeixen: “En aquest sentit, hi ha un possible increment 
en el preu dels crèdits dels màsters”. « Una altra possibilitat és 

l’increment dels preus públics en el grau i el postgrau als estudiants 
estrangers no comunitaris i no residents, tal com permet el Decret de 

Taxes i Preus Públics* de la Generalitat de Catalunya”. 

 

Notes:  
*“Finançament privat » supossa entrada  d’empresses, taxes i preus de matricula. 

*“Preus públics” vol dir “publicats al DOGC o, en el seu defecte, BOE”, ni més ni 

menys i no hi ha cap garantia de que siguin populars, com ja se sap. 

 

AIXÒ ÉS BOLONYA: Restricció del finançament públic i increment 
de la financiació privada (empresses i butxaca dels estudiants). 
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