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Resolució CE/1/2013, de 31 de gener de 2013, del Consell d’Estudiants 

de la URV, per la qual es declara “persona non grata” el Ministre 

d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert Ortega 

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili aprova per unanimitat, durant la sessió 

extraordinària celebrada a la Sala de Juntes del Campus Catalunya el 31 de gener de 2013 a les 

10.00h,  la següent MOCIÓ, presentada per l’Associació d’Estudiants de la Rovira i Virgili 

(AERV), referida a la declaració del Sr. José Ignacio Wert Ortega, Ministre d’Educació, Cultura i 

Esports, com a persona non grata, en base a la següent  

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

1. Tenint present el RD 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents de la racionalització 

de la despesa pública en l’àmbit educatiu, que desnaturalitza la Universitat per deixar 

de ser un servei públic, en quant la nova política de preus públics implantada pretén 

cobrir les despeses de l’ensenyança universitària, comportant que aparegui un risc 

sobrevingut  respecte els joves  que estudien a la Universitat amb recursos insuficients 

per poder fer front a l’increment desmesurat dels preus de la matrícula; 

 

2. Tenint present el RD 1000/2012, de 29 de juny, pel qual s’estableixen els umbrals de 

renta i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajudes a l’estudi del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esports, pel curs 2012-2013 i es modifica parcialment el Real 

Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i 

ajuts a l’estudi personalitzades, que comporta una contradicció amb els postulats de 

l’Estat Social i Democràtic de Dret d’acord amb el pronunciament de l’Article 9.2 de la 

Constitució, en què s’estableix que correspon als poders públics promoure les 

condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra 

siguin reals i efectives”, ja que s’introdueix en el règim de beques a l’estudi l’exigència 

d’una determinada qualificació acadèmica, sense permetre ni observar valoracions 

que mitiguin aquest requisit en funció de les circumstàncies personals dels estudiants 

que hagin pogut influir en el seu rendiment acadèmic, obviant així la finalitat pròpia 

de les beques, que és garantir l’accés a estudis superiors de persones amb escassetat 

de recursos econòmics; 
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3. Tenint present l’Avantprojecte de la Llei Orgànica per la Millora de la Qualitat 

Educativa (LOMCE), text legal que, d’acord amb el seu Preàmbul i articulat pot definir-

se com mercantilista, en tant que presenta una educació supeditada a la 

competitivitat i al creixement econòmic; fragmentària, donat que defineix la qualitat 

mesurada en outputs i no en inputs; capciosa, donat que des dels seus inicis es falta a 

la veritat amb la següent afirmació “aquesta Llei és el resultat d’un diàleg obert i 

sincer amb tota la comunitat educativa”, quan per tota la comunitat educativa és ben 

sabut que l’Avantprojecte s’ha redactat sense l’existència d’espais de debat i 

apropament de postures; erma, doncs fa referència als objectius en matèria 

d’educació de l’Estratègia Europa 2020 però s’oblida la referència a la necessària 

inversió per assolir-los, doncs no presenta Llei de Finançament ni tan sols una 

Memòria Econòmica que quantifiqui i garanteixi la implantació de la Llei d’Educació; 

supèrflua, donat que no adquireix cap compromís de promoció i cerca de consens que 

possibiliti un Pacte d’Estat per l’Educació que doti d’estabilitat al sistema per diverses 

generacions i eviti el mare magnum legislatiu que pateix l’Ordenament Jurídic en 

matèria educativa des de fa més de 40 anys; reduccionista, en quant defineix com el 

seu primer objectiu augmentar la qualitat reduint-lo a la superació de proves 

externes; classista, pel fet que defensa la flexibilització de les trajectòries, de manera 

que cada estudiant pugui desenvolupar tot el seu potencial quan el que s’amaga és 

una dualitat en el sistema, sense que els programes de millora de l’aprenentatge 

tinguin com a objectiu fonamental la recuperació de l’alumnat i la seva incorporació al 

ritme normal de l’etapa; i, finalment, invasiva, en la mesura en què limita les 

competències de les Comunitats Autònomes i restringeix l’autonomia dels centres, 

donat que s’implanten uns projectes educatius de qualitat que poden suposar 

l’especialització dels centres en els àmbits curricular, funcional o segons les 

característiques de l’alumnat, cosa que comporta la discriminació de l’alumnat en el 

seu dret a l’educació i del professorat en el seu dret a la mobilitat mitjançant els 

processos de col·locació establerts;  

 

4. Tenint present que l’Avantprojecte de la LOMCE té un contingut ideològic propi 

d’etapes anteriors a la democràcia i suposa un atac al model d’immersió lingüística 

català, donat que atorga un tractament residual a la llengua catalana i trenca el model 

d’escola catalana en llengua i contingut. 

 

5. Tenint present l’infrafinançament de les Universitats catalanes i, en especial de la 

URV, on s’ha acumulat una reducció de la despesa pública superior al 20% en els 

darrers dos anys, cosa que no permet assolir el 0,80% del PIB que s’inverteix de 

mitjana a Europa ni tampoc al 0,53% del PIB de l’Estat espanyol, donat que a 

Catalunya es destina el 0,38% del PIB; 

 

6. I tenint present la manca de diàleg en què s’han pres totes i cadascuna de les 

decisions que ha pres el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i que incideixen 

directament en l’estudiantat de la URV; 

Així doncs, per tot l’exposat, s’arriba als següents: 
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ACORDS 

I.- Declarar en nom de l’estudiantat de la Universitat Rovira i Virgili, el Ministre 

d’Educació, Cultura i Esports, José Ignacio Wert Ortega, com a persona non grata. 

II.- Instar al Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili a adoptar el mateix 

acord. 

III.- Fer públic aquest acord a través dels mitjans de comunicació pertinents. 

 

Plenari del Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili 

Tarragona, 31 de gener de 2013 


