L’OSU ANALITZA LES PROPOSTES SOBRE
EL GOVERN DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES (1983-2014)
El debat s'ha obert després de les darreres reformes legislatives i no hi ha consens
entre les diverses propostes
L'estudi aborda la legislació d’aquest període i una quarantena de documents
elaborats per organitzacions empresarials, partits polítics, sindicats,
representants universitaris i comissions creades pels governs de Catalunya i
d’Espanya
L'Observatori del Sistema Universitari presenta l'informe Com s'ha de governar la
universitat? que estudia les propostes sobre el govern de les universitats públiques a
Catalunya i a Espanya entre 1983 i l'actualitat. Es tracta, d’una banda, de la legislació
sobre aquest tema i els seus canvis i, de l’altra, de documents, informes i posicionaments
elaborats per organitzacions empresarials, partits polítics, sindicats, representants
universitaris i comissions creades pels governs autonòmic i estatal per intervenir en el
debat sobre el govern de les universitats.
Després d'un període de 18 anys d'estabilitat (entre el 1983 i el 2001) a Espanya hi ha
hagut dos canvis legislatius que han modificat el sistema de govern de les universitats.
Amb la LOU el 2001 i la LOMLOU el 2007 es van produir canvis en diversos aspectes del
govern de les universitats, com les competències del Claustre Universitari, la forma
d'elecció del rector o rectora, les competències i composició del Consell de Govern i la
participació al Consell de Govern de membres externs a la universitat. Aquestes lleis i, a
Catalunya, la LUC de 2003 també van modificar les estructures de govern i coordinació
del sistema universitari d’àmbit estatal i autonòmic: Consejo de Universidades, Consejo
de Coordinación Universitaria, Consejo de Política Universitaria, Consell
Interuniversitari de Catalunya.
Curiosament, el debat sobre el model de govern de les universitats ha pres força
precisament després de la reforma de 2007. Un corpus nombrós de documents mostra
que la qüestió del govern del sistema universitari i del govern intern de les universitats
és considerada rellevant per diversos sectors.
L’informe inclou una anàlisi detallada dels temes objecte de debat, tant pel que fa al
govern del conjunt del sistema universitari com pel que es refereix al govern intern de
cada universitat.
Constatem que no existeix consens pel que fa a les propostes ni al diagnòstic sobre quins
aspectes de la universitat convé millorar a través d'un canvi en el sistema de govern. No
existeix acord ni tan sols al sí de les comissions d'experts creades més recentment pel
govern de l'Estat o el de Catalunya.
Això es deu al fet que aquesta no és una qüestió purament tècnica. El sistema de govern
de les universitats, com es reconeix explícitament en molts dels documents estudiats,
està en relació amb els objectius i la funció social de la universitat.
L'informe de l'OSU, a més d'analitzar les diverses propostes, inclou fitxes que resumeixen
el diagnòstic i les propostes que es fan en cada document analitzat. Tot aquest material,
així com també l’accés directe a tots els documents originals, es posa a disposició per a
consulta a la web de l'Observatori.
Podeu consultar l’informe complet a www.observatoriuniversitari.org
Contacte per a premsa: premsa@observatoriuniversitari.org

