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Contingut de la iniciativa :

Una política educativa basada en l'EQUITAT és l'única que ens fa a tots iguals, independentment
de les nostres condicions socioeconòmiques i un dels instruments fonamentals per aconseguir-ho
és una política de Beques que arribi a tots aquells ciutadans amb menys recursos econòmics per
poder estudiar.

La combinació de retallades pressupostàries, reformes legals i decisions de gestió han conduït a
un canvi de model que implica una regressió important en un dret fonamental com és l'educació,
sacrificant l'equitat que havia constituït una de les nostres majors fortaleses educatives i deixant
un futur d'oportunitats educatives, accessible per a uns pocs.

Un dels capítols de major regressió és el de les ajudes i beques a l'estudi. Entre les primeres
mesures que va prendre el Govern del Partit Popular en aquests “cinc anys negres” per a
l'educació al nostre país està la promulgació de dos Reials decrets: El Reial decret Llei 14/2012
de 20 d'Abril que reglamenta la modificació dels preus públics de les taxes universitàries existents
fins a aquest moment i el Reial decret 1000/2012 de 29 de Juny que va modificar totalment les
condicions per poder ser beneficiari d'una Beca d'estudis. A partir del curs 2012/2013 es produeix
una autèntica discriminació cap als alumnes becaris, ja que ara se'ls exigeix, a més de complir els
llindars de renda i patrimoni, una nota mitjana d'un 5´5 punts per a Batxiller i 6´5 punts per a una
beca universitària, trencant-se la igualtat fins llavors que amb un 5 podien estudiar els que tenien
recursos econòmics i els que no, mitjançant Beques.

Les modificacions i regressions en el sistema de beques i ajudes a l'estudi, acompanyat d'una
pujada desproporcionada dels preus públics de matrícula universitària, ha suposat una
combinació letal para milers d'estudiants que han ha vist com la crisi feia estralls en les seves
economies familiars, dificultant de manera injusta la seva possibilitats d'accés a l'educació
universitària. Els preus públics de matrícula i el sistema de beques i ajudes a l'estudi formen un
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binomi central per a la garantia de la igualtat d'oportunitats i han d'assegurar en conjunt que cap
persona deixi d'estudiar per mancar de recursos econòmics.

Però no només se'ls castiga als quals menys tenen exigint-se'ls més notes que als quals no
necessiten Beca, sinó que a més se'ls rebaixa la quantitat de la mateixa.

Aquest nou sistema crea a més incertesa, ja que es divideix la Beca en una quantitat fixa i una
altra variable, depenent aquesta última de l'existència de recursos econòmics, per la qual cosa els
alumnes no saben en començar el curs la quantitat que van a rebre.

Amb aquest Real _Decret es trenca amb la consideració de la Beca com a “dret subjectiu” per a
tots els alumnes que aprovin i que no disposin de recursos econòmics, ja que ara va a dependre
de la quantitat econòmica pressupostada.

En aquests cinc anys la quantia mitjana de les beques ha baixat en més d'un quinze per cent, i en
les beques compensatòries dedicades a aquells alumnes amb menys recursos econòmics i que
necessiten residència per estudiar una carrera universitària la baixada ha estat de més d'un
quaranta per cent.

Aquestes mesures, al costat de la pujada de les taxes universitàries, ha ocasionat que més de
100.000 alumnes hagin estat expulsats del sistema educatiu.

A més el nou sistema ha tingut enormes dificultats d'aplicació per la falta de coherència, previsió i
incertesa. Entre la més greus estan el retard en el pagament de les beques, una disminució
generalitzada en la quantia de les mateixes a la qual s'afegeix la impossibilitat de conèixer amb
suficient antelació la quantia i, per tant, la dificultat de reclamar en cas de rebre una dotació
inferior.

Aquesta reforma ha estat també un exemple de la falta de diàleg i participació en la presa de
decisions de les polítiques en matèria educativa. La reforma del sistema de beques implantada pel
PP ha estat una decisió unilateral que ha obviat, no només a les parts afectades, sobretot
l'alumnat, sinó que, a més, ha incomplit la pròpia normativa que obliga a convocar l'Observatori de
Beques, fòrum pertinent per a la presa de decisions en aquesta matèria creat a través del Reial
decret 1.220/2010, d'1 d'octubre.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a

1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a convocar amb caràcter
d'urgència l'Observatori de Beques, creat a través del Reial decret 1220/2010, d'1 d'octubre.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la normativa
reguladora de les beques per recuperar el veritable sentit de les mateixes com a dret subjectiu,
sense que cap estudiant que compleixi els requisits es quedi sense beca per qüestions
pressupostàries.

3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a modificar els requisits
acadèmics actuals per a l'obtenció d'una Beca, proposant-se que siguin els mateixos que per a
qualsevol alumne no Becari pel que es restabliran els requisits disposats en el Reial decret
1721/2007, de 21 de desembre, de beques i ajudes a l'estudi personalitzades.

4.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a establir criteris clars,
objectius i ponderables per a la seva obtenció, de tal manera que el sol·licitant pugui conèixer per
endavant els criteris pels quals se li atorguen i la quantia que percebrà si li és concedida, en el cas
de complir-los.

5.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a fer la convocatòria anual
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de beques tot just després de la publicació del Reial decret de Beca, de manera que la Resolució i
el pagament de les mateixes es realitzi abans del començament del curs.

6.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat Espanyol a revisar els llindars de
Renda i Patrimoni per al dret a una beca, seguint el Recollit en els Dictàmens a la convocatòria de
beques i ajudes a l'Estudi aprovades i emeses pel Consell Escolar de l'Estat, i adaptant-ho a les
circumstàncies de cada moment, i no computar en el límit patrimonial familiar, fixat en 1.700€, les
subvencions o prestacions econòmiques concedides per les Administracions Públiques que
tinguin per finalitat atendre a situacions de necessitats socials puntuals, urgents i bàsiques de
subsistència.

Andreu ALCOVER I ORDINAS Enrique CASANOVA I PEIRO
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