
RAONS PER FER VAGA EL 29F:
La comunitat universitària s’ha organitzat i ha decidir fer vaga per totes 
aquestes raons que teniu a continuació:

- El tancament de les biblioteques del campus durant el cap de setmana i 
vacances.

- L’ increment de les taxes (matrícules). Des de la implantació del Pla de 
Bolonya, les matrícues han augmentat un 22,4%.

- Les instal·lacions són deficitàries. Hi ha massificació a les aules i 
menjadors

- La pujada de preus dels bars

- L’eliminació de les bicicletes compartides i del bus circular

- La supressió de l’oferta acadèmica i la important falta de materials 
educatius

- La reducció d’un 11,9% (7,49Millions€) de l’aportació del Govern a la UIB 
el 2010 i el 2011, a més d’una reducció del 14% en el pressupost de 2012 
(~10Millions €).

- L’augment de les tarifes del transport públic: un 45% en el cas dels 
universitaris, un 23% per als residents, un 100% per als pensionistes. A 
més, els menors de 16 anys ara han de pagar.

- Violació de la llei de normalització lingüística, amb el menyspreu cap al 
català com a llengua de la funció pública 

- Precarització de les treballadores públiques docents: s’eliminen les noves 
places i les pròrrogues d’interins per substituir professorat, i no es paguen 
hores extres ni suplements econòmics
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