
 

POSICIONAMENT DE CIU SOBRE L’INFORME DE LA PONÈNCIA  

 

 

Hom considera que el treball fet per la Ponència ha estat molt positiu, atès que 

el document elaborat és un bon document de referència, ben treballat i 

documentat, i que parteix d’una anàlisi correcta dels aspectes de la governança 

universitària que val la pena millorar. 

 

El fet que el document entri a fer propostes concretes i positives de millores li 

atorga un valor afegit que cal destacar i que pot donar peu a que el Govern i les 

universitats puguin considerar l’elaboració d’un full de ruta de millores 

progressives de la governança. Algunes propostes serien ja, avui, aplicables 

sense canvis normatius; d’altres, en canvi, exigiran canvis legislatius que 

permetin endegar reformes de més nivell. 

 

Hi ha un acord general amb les consideracions i propostes de la Ponència. 

Trobem molt suggerents les idees sobre la Universitat de Patronat, el Consell 

Executiu i el Senat, i els processos d’elecció del rector. En tot cas, caldria 

plantejar-se, al Senat universitari, un nombre de professors o investigadors més 

en proporció amb la dimensió de la universitat, i definir acuradament els nivells 

de les anomenades “Estructures Bàsiques” a partir d’agrupacions eficients i 

representatives, tot tenint en compte tant les tradicionals estructures de 

facultats i departaments com d’altres diverses les que han anant proliferat en 

els darrers anys. Alguns casos, com ara el de centres CERCA o similars, bé 

mereixerien un protagonisme important en els màxims òrgans universitaris. 

 

Els temes de personal i, en especial, els que fa referència a la carrera del PDI, 

les acreditacions externes i el tenure track es troben de particular importància. 

 
Per contra, hi ha alguns punts en els què hom no està d’acord amb el que la 

Ponència proposa: 

 



• Hom discrepa amb la necessitat apuntada per la Ponència de crear una 

agència autònoma de finançament. Disposar d’un model clar de 

finançament i programes de confiança, l’avaluació de resultats i 

d’impacte, així com el retiment de comptes, són, efectivament, aspectes 

claus a millorar. Però entenem que a nivell estructural aquestes tasques 

podrien ser assumides per la Direcció General d’Universitats amb el 

suport de l’AQU o l’AGAUR. 

 

• Pel que fa al finançament, creiem que caldria atribuir també més 

importància tant als ingressos que les universitats poden obtenir per les 

seves recerques de qualitat i la transferència efectiva de coneixement, 

com a les estratègies d’estalvi per la via del consorci de serveis i de la 

cooperació interuniversitària. Caldria també fer una especial referència a 

les contribucions del mecenatge. El document mostra una excessiva 

voluntat de dependència respecte dels ingressos públics i, al nostre 

parer, potser el paper del Govern hauria de començar a ser més discret 

respecte del finançament universitari.  

 

 

• En aquest cas, d’acord amb el que declara la Ponència sobre la creació 

de consells consultius externs, es proposa dotar les universitats de la  

figura del Scientific Advisory Board (SAB), compost per científics externs 

d’inqüestionable prestigi que prestin assessorament al Patronat de la 

Universitat en matèria de Recerca. Aquesta figura ha vingut funcionant  

els darrers anys als centres de recerca CERCA i ha demostrat ser 

fonamental per al bon funcionament d’aquestes estructures.  

  

 
• Creiem, finalment, que les opinions i consideracions contingudes a 

l’informe de la Ponència sobre aspectes com ara les beques 

universitàries o la conveniència o no d’un Departament d’Universitats i 

Recerca a la Generalitat de Catalunya, excedeixen l’objectiu del 

document –la governança de les universitats públiques– i, per tant, 

malgrat puguin ser àmpliament compartides, haurien hagut d´ésser-ne 

suprimides.  


