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SOBRE LA GOVERNANÇA UNIVERSITÀRIA.  
Document de treball d’Esquerra Republicana de Catalunya 
 

Introducció 

El punt de partida d’Esquerra Republicana de Catalunya és un concepte ampli de 

governança, que no inclou només l’elecció de rector o la composició dels òrgans de 

govern de la universitat, sinó el conjunt de presa de decisions que afecta el 

funcionament de la universitat com a institució o organització de servei (públic). La 

governança és l’element clau en el trinomi autonomia-governança-retiment de 

comptes. Generalment, en els diferents sistemes universitaris europeus i 

internacionals, no es concep l’autonomia universitària, sense un model de governança 

que faci possible la presa de decisions responsable i professional i aboqui a una 

avaluació que concreti un retiment de comptes a la societat que ha posat un volum 

important de recursos a disposició de les institucions universitàries i de recerca.   

 

El model actual de funcionament i presa de decisions de les universitats catalanes es 

troba subjecte a una extensa normativa (estatal, catalana i de les mateixes universitats 

a través dels seus estatuts), caracteritzada en termes generals per la rigidesa, la 

desconfiança, la burocràcia excessiva i la falta d’eficiència. Aquesta normativa –i la 

cultura que l’ha fet possible- és un dels principals entrebancs perquè les nostres 

universitats puguin esdevenir competitives a nivells mundial i puguin assolir una 

personalitat pròpia que les faci atractives perquè persones amb talent (estudiants, 

professorat, investigadors...) hi vulguin dedicar part de la seva professió.  

  

Ara bé: tot i que canviar la normativa ha de ser una de les conseqüències del debat 

actual sobre la governança, cal procedir per ordre i intentar, primer, que el debat doni 

com a resultat acords majoritaris i estratègics que permetin avançar des de la situació 

actual a una nova situació més adequada per a la funció de servei social i construcció 

de la societat del coneixement que s’espera de les nostres universitats.  

 

El govern va crear una Comissió per a l’estudi de la governança del sistema 

universitari de Catalunya, la qual va nomenar una Ponència que, en data de 3 de juliol 

de 2012, va fer públic un primer Document de treball, amb un seguit de propostes 

interessants de considerar. Posteriorment, aquest treball s’ha tancat amb aportacions 

d’altres agents (universitats, sindicats, estudiantat, partits polítics, etc.).  

 

Esquerra, sensible a tots els temes transcendents per al bon funcionament del sistema 

universitari, va encetar un debat intern sobre els diferents aspectes que es poden 

veure afectats per la governança, de manera que ara fem pública la nostra reflexió 

amb l’ànim de contribuir al debat general. El debat intern es va efectuar a partir d’un 

qüestionari que demanava l’opinió sobre diferents temes relacionats amb la 

governança. Moltes de les propostes i reflexions fetes com a respostes a aquest 
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qüestionari per part d’algunes persones (militants o properes a ERC) s’han incorporat 

a aquest document, més aviat com a punt de partida, no pas com a resultats finals.  

 

1. Visió general 

Per a Esquerra Republicana de Catalunya la governança del nostre sistema 

universitari ha de començar reivindicant el dret a decidir sobre totes les qüestions 

relacionades amb la universitat des de Catalunya. Tot i partint del principi de 

l’autonomia universitària (amb el qual la governança es troba estretament relacionat), 

les decisions referents a qualsevol aspecte del sistema universitari s’han de poder 

prendre des de Catalunya: des de les universitats catalanes i des del Parlament i el 

govern de la Generalitat. Però avui això no solament no és així, sinó que moltes 

decisions que prenen (o han de prendre tant les universitats com la Generalitat) es 

troben hipotecades per normes espanyoles que en constrenyen la capacitat de decisió 

de manera determinant. Les lleis i decrets referits al funcionariat, a l’estructura de 

govern, a l’ingrés dels estudiants a la universitat, etc., són decidides –esperem que per 

poc temps- lluny de Catalunya i sovint contra els interessos o la voluntat de les 

universitats catalanes. Valgui com a exemple la proposta d’estructura dels estudis 

universitaris, que les universitats catalanes, com la majoria d’universitats d’Europa, van 

formular en un grau de tres anys i un màster de dos; va acabar triomfant la posició 

“espanyola” (i absolutament minoritària arreu del continent europeu) de quatre cursos 

per al grau i un per al màster, amb el consegüent desgavell, falta d’homologació i 

altres distorsions entre el nostre sistema universitari i el de la resta de països del 

nostre entorn.  

 

Quan la Generalitat i el Parlament han pogut exercir, encara que fos mínimament, el 

seu dret a decidir en aspectes universitaris, s’han revelat com a molt més eficients. 

Valguin també com a exemples, la LUC, que va obrir la porta al Pla Serra i Húnter per 

a contractació de professorat al marge de les anquilosades normes del funcionariat; o 

el programa iCREA per a l’atracció i promoció d’investigadors per als centres de 

recerca catalans; o institucions com el Consell Interuniversitari de Catalunya, que al 

llarg de tots aquests anys ha fet una tasca (tan silenciosa com eficaç) de veritable 

coordinació i regulació participada del mateix sistema universitari.  

 

És veritat que aquestes mesures, en no formar part d’un sistema totalment propi, creen 

distorsions, perquè topen amb disposicions i constrenyiments de les lleis estatals. 

Tanmateix, la seva eficàcia demostra que la capacitat d’autolegislar-nos i 

d’autogovernar-nos podria reportar beneficis importants al conjunt del sistema 

universitari català.  

 

Feta aquesta observació preliminar, val a dir que el sistema de governança de les 

universitats catalanes hauria de ser discutit amb una visió holística, no solament 

aturant-nos en un o altre element sense tenir una visió de conjunt. Per a Esquerra 

Republicana de Catalunya formen part del debat aspectes crucials com és ara: 
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l’estructura de govern de la universitat, el pla d’estudis o currículum, la política de 

professorat i de personal d’administració i serveis, la política referent a l’estudiantat 

(admissió, beques i taxes, participació en les decisions...), el finançament, la relació 

entre recerca i docència, la transferència de coneixements, la relació de la universitat i 

l’entorn, etc. Hom ha agrupat tots aquests aspectes en quatre grans dimensions1:  

 Dimensió organitzacional 

 Dimensió acadèmica 

 Dimensió de personal 

 Dimensió financera 

 

Tanmateix, fa l’efecte que hom ha focalitzat només el primer punt (i encara sobre el 

nomenament del rector) i ha oblidat la resta, que poden ser tant o més rellevants. Val 

la pena, doncs, de reclamar una visió més completa i, tot i que no es poden abordar 

tots els aspectes de cop, no oblidar la resta d’elements que poden condicionar les 

decisions de qualsevol àmbit.   

 

2. La dimensió organitzacional 

El sistema actual de govern de les universitats es troba detalladament regulat tant per 

la normativa estatal (LOMLOU) com per la de la Generalitat. Les universitats reclamen 

–i amb raó- un marge més gran per a la presa de decisions en aquest punt. Aquesta 

és la tendència d’arreu d’Europa, acompanyada d’uns mecanismes més refinats i 

eficaços de retiment de comptes. Es reconeix una més gran capacitat a la universitat 

per organitzar-se (més autonomia), al mateix temps que s’estableixen mecanismes de 

contracte-programa (en funció d’objectius i de resultats) i es demana una rendició de 

comptes a la societat i als governs amb conseqüències en funció dels resultats. 

  

En tant que institucions de servei públic que disposen d’un volum notable de recursos 

col·lectius, les universitats han de ser governades amb eficiència i eficàcia. Les 

fórmules de govern poden ser diverses, tot i que s’observen unes tendències clares 

que van en una direcció contrària a la tenim establerta a l’estat espanyol i a Catalunya.  

 

Les fórmules actuals no permeten una clara atribució de drets i deures al conjunt de la 

comunitat universitària ni han estat efectives per fomentar la participació dels diferents 

estaments. Les dades de participació electoral en són una bona mostra. Per això, en 

molts països s’ha optat per estructures que tinguin capacitat per fixar estratègies clares 

per a la universitat, que puguin retre comptes dels resultats, que aconsegueixin alinear 

tota la institució per assolir uns objectius i que siguin capaces de dotar-se dels 

instruments necessaris per portar a terme la seva estratègia. Aquestes estructures 

                                                           
1
 Proposta de l’Associació d’Universitats Europees (EUA) a l’informe University Autonomy in Europe II. 

The Scoreboard. Recollit tant a la publicació de Grau Vidal, F. X (2013). Autonomia universitària i sistema 
de governança. Tarragona: URV; com a l’informe de la Ponència per a l’estudi de la governança del 
sistema universitari de Catalunya. Document de treball. 3 de juliol de 2012.  
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tenen assignades unes funcions semblants a tots els nivells de gestió: rectorat, consell 

executiu, facultats o centres, etc.  

  

Els governs i els parlaments d’aquests països, en tant que responsables de la gestió i 

bon ús dels serveis públics, es limiten a establir el disseny genèric de les estructures, a 

nomenar una part dels membres del màxim òrgan de govern de la universitat i a fixar 

els mecanismes de retiment de comptes, a part de preveure el mecanisme per al 

finançament del sistema universitari. 

 

Les universitats europees han pres opcions que suposen posar al capdavant de la 

universitat un organisme estable, integrat per persones de la comunitat universitària i 

persones externes (en proporcions variables, però sempre amb majoria de persones 

externes), el qual és en darrera instància el màxim responsable de l’estratègia i 

direcció de la institució i el que ret comptes davant de la societat i del govern o del 

parlament. Aquest òrgan màxim nomena el rector, el qual alhora nomena el seu equip 

de direcció.  

 

Esquerra Republicana de Catalunya, pels principis que defensa i la seva trajectòria 

històrica, hauria d’inclinar-se per aquesta proposta perquè, d’una banda, respon a un 

antecedent històric obra del nostre partit (el Patronat de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, de 1933), que tan bona feina va fer; però, de l’altra, perquè es presenta 

com una fórmula idònia per assolir universitats modernes, àgils, amb capacitat de 

donar el servei de qualitat que el país i la nostra comunitat universitària necessiten.  

 

Per tant, un patronat, en la mesura que combini una adequada representació de la 

comunitat universitària i sigui una eina eficaç per a la presa de decisions executives, 

sembla un model cap al qual convindria avançar. Tanmateix, lluny de fixar amb detall 

la composició de l’òrgan de govern o el nivell de participació dels diferents agents 

universitaris o externs, caldria buscar el màxim consens perquè la fórmula resultant 

(amb una aplicació flexible a cada universitat) fos el resultat d’un gran acord per 

explorar noves vies de direcció i gestió que han donat bons resultats en altres països 

europeus. La universitat ha de ser un espai obert a noves propostes i a la lliure 

circulació del coneixement. Per això, creiem que caldria donar un ampli marge de 

llibertat perquè cada universitat pogués explorar nous camins de governança. I 

posteriorment ser molt exigents en els resultats obtinguts.  

 

3. La dimensió acadèmica 

Es tracta d’una dimensió clau de les universitats, ja que entronca amb la seva primera 

missió: la formació de la ciutadania que accedeix a les aules en demanda de formació 

d’alt nivell.  

 



 
 

5 
 

Les universitats catalanes han de poder gaudir d’una àmplia capacitat per proposar 

titulacions, organitzar els estudis i les condicions que portin a assolir les titulacions i 

per assegurar la qualitat de la seva tasca docent i investigadora. La tasca de 

l’administració en aquest punt hauria de ser de simple supervisió -a través d’una 

agència independent que asseguri la qualitat de la tasca universitària.  

 

Llevat dels estudis per a titulacions que condueixen a unes determinades professions 

de servei públic (serveis públics bàsics), la universitat ha de poder establir el seu 

quadre de titulacions d’acord amb el seu entorn, l’especialització estratègica i unes 

directrius generals d’eficiència i eficàcia en la utilització dels recursos que proposi el 

govern. Igualment, cada universitat ha de poder fixar el currículum que porti a 

l’adquisició de les competències per l’assoliment de les titulacions establertes.  

 

El model actual parteix d’una sobrereglamentació, resultat d’una tradició espanyola en 

què es volia que una mateixa carrera universitària tingués idèntica estructura a 

qualsevol universitat on es cursés. Aquest concepte uniforme és hereu del jacobinisme 

francès i no es troba en cap altre país (fins i tot França ha reconsiderat aquest punt), ja 

que parteix d’un doble desenfocament: el d’identificar titulació i professió (una 

determinada titulació porta a l’exercici d’una professió) i el de considerar la universitat 

com un “centre menor d’edat” incapaç d’organitzar els estudis per a l’aprenentatge de 

coneixements i competències. Els darrers anys s’ha començat a corregir aquesta 

tendència i s’ha donat un marge més ampli d’autonomia als centres universitaris. 

Tanmateix, les pressions corporatives i la inèrcia de l’etapa anterior han continuat 

condicionant les decisions col·lectives i de l’administració en aquest àmbit.  

 

En alguns casos (titulacions vinculades a determinades professions, l’exercici 

professional de les qual es troba regulat per normativa pública), l’administració haurà 

de fixar lògicament uns mínims (vinculats al finançament públic i a les garanties de 

qualitat) i, sobretot, uns requisits bàsics per a l’accés a la professió. Igualment, en 

aquests casos seria aconsellable un numerus clausus per evitar una oferta que no 

trobi després demanda. Però en la gran majoria de titulacions, han de ser les 

universitats les que han d’establir els continguts bàsics per accedir a les titulacions 

corresponents. Aquesta capacitat és un atribut bàsic de l’autonomia universitària al 

qual s’ha anat renunciant per exigències i malfiances de la mateixa administració, però 

també sovint per manca d’una cultura d’assumpció de plena responsabilitat per part de 

la comunitat universitària. Una major confiança per part de la societat i de 

l’administració ha de comportar un millor funcionament del trinomi “autonomia-

decisions acadèmiques-rendició de comptes”.  

 

El sistema català, tanmateix, ha demostrat sovint una notable maduresa i visió global 

per decidir de manera compartida un mapa de titulacions que tendís a l’especialització 

i permetés optimitzar els recursos públics. Esquerra s’inclina per continuar en aquesta 

mateixa línia i potenciar les possibilitats conjuntes i específiques dels diferents campus 

universitaris de Catalunya.   
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4. La dimensió de personal 

La universitat ha de poder decidir amb molt més abast i incidència que en l’actualitat 

sobre els diferents aspectes de gestió relacionats amb les persones que hi treballen.  

 

Caldria reconsiderar seriosament l’accés del professorat (PDI) a la docència i a la 

recerca. No es tracta solament de revisar de manera profunda el concepte de 

“funcionariat” (i substituir-lo per fórmules estables de contractació laboral), sinó també 

poder flexibilitzar l’accés, la selecció, la contractació, els incentius, etc., amb què es 

reconeix el professorat i els investigadors, que constitueixen l’element clau del 

coneixement de la universitat. Bo i mantenint el sistema actual d’acreditació (amb 

millores necessàries), la universitat ha de disposar de llibertat i flexibilitat per a la 

contractació del professorat i investigadors que s’ajustin a les seves necessitats 

estratègiques. Al costat de l’exigència de rendiment i d’avaluació de la tasca 

acomplerta i del desenvolupament docent i investigador, cal també establir 

mecanismes de reconeixement del lideratge científic.  

 

Igualment, en el cas del personal d’administració i serveis (PAS), cada universitat ha 

de poder establir criteris adequats, d’acord amb les seves necessitats, per a la selecció 

i contractació de persones que presten el suport clau per a les diferents missions 

universitàries. És important que hi hagi també una avaluació de la tasca del personal 

d’administració i serveis com a punt de partida per a la promoció i la carrera 

professional d’aquest conjunt de persones.  

 

Cal dir que la universitat catalana comença a comptar amb bons gestors d’alt nivell. Es 

tracta de persones que, a més de la formació en gestió i organització general, tinguin 

coneixements profunds de la institució universitària i puguin donar resposta adequada 

a les necessitats de gestió de les universitats als diferents nivells.  

 

Finalment, ens inclinem per continuar mantenint el sistema comú d’accés a la 

universitat com a base del sistema d’accés, ja que permet mantenir els principis 

d’igualtat i equitat. Això, però, no hauria de ser obstacle perquè, per a determinades 

titulacions, es fixessin proves o requisits específics d’acord amb les demandes de les 

mateixes universitats. D’altra banda, en aquest punt, com en d’altres, la coordinació i el 

treball conjunt de les universitats públiques catalanes els darrers trenta anys és un 

capital col·lectiu que no es pot deixar perdre.  

 

5. La dimensió financera 

Les propostes o decisions que es formulin en les dimensions anteriors condicionaran 

evidentment el finançament de la universitat. I al revés: el model de finançament que 

s’estableixi pot fer modificar alguns plantejaments (potser ideals en una determinada 

visió de la universitat; però impossibles de ser aplicats en l’actual context de crisi 
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econòmica). Per a Esquerra Republicana de Catalunya, primer caldria establir quin 

model d’universitat volem i després discutir els aspectes financers.  

 

El principi bàsic de finançament ha de ser el de suficiència, sempre tenint en compte, 

però, els criteris de màxima eficiència i eficàcia. Igualment, cal tenir en compte el 

principi d’equitat o igualtat d’oportunitats. Sobre la fórmula de contractes programa, 

caldria pensar a anar variant els paràmetres sobre els quals es basa actualment el 

finançament de les universitats.  

 

Atès que la relació financera entre el govern i la universitat és la principal relació entre 

ambdós sectors, cal establir criteris d’imparcialitat, d’equitat i sobretot d’independència, 

que allunyin tota temptació de sectarisme polític. La fórmula que molts països han 

trobat i estan implementant és la de posar en marxa una agència de finançament de 

l’educació superior. Aquesta agència (de vegades, extensible a la recerca i a la 

transferència de coneixements, a més de la relació amb l’entorn) rep del govern les 

directrius estratègiques per a les universitats i els recursos corresponents. I negocia 

amb les universitats, de manera transparent i acordada, el seu finançament mitjançant 

fórmules com els contractes programa o els contractes de confiança.  

 

La bona experiència catalana de funcionament d’agències participades per govern i les 

mateixes universitats hauria d’impulsar la creació d’aquesta agència de finançament.  

 

6. En síntesi 

Per a Esquerra Republicana de Catalunya, la governança és un element clau per al 

bon funcionament i per a la millora de les universitats catalanes. En aquest sentit, 

creiem que el debat actual ens ha d’ajudar a reflexionar sobre els punts forts i els 

punts dèbils de les universitats públiques catalanes.  

 

Tanmateix, no podem centrar el debat només sobre un sol punt: l’elecció del rector o 

els òrgans de govern de la institució universitària. Una visió completa ha de tenir en 

compte també aspectes com l’accés de l’estudiantat, el currículum de les titulacions, la 

selecció i remuneració del professorat, la capacitat de poder aconseguir fons 

econòmics per altres vies que no siguin els pressupostos públics, la relació amb la 

recerca, etc.  

 

La modernització de la gestió per fer front a un entorn complex fa necessari que al 

capdavant de les universitats hi hagi persones amb una notable capacitat de gestió i 

de lideratge. L’experiència ha demostrat que aquest fet no acaba de concordar amb 

els sistemes d’elecció actuals a les nostres universitats, que a la pràctica porten a 

situacions d’ineficiència i, sobretot, de “desresponsabilització” dels resultats de la 

gestió. El patronat, en la mesura que combini una adequada representació de la 

societat i de la comunitat universitària i que sigui una eina eficaç per a la presa de 



 
 

8 
 

decisions executives, sembla un model cap al qual convindria avançar. Els processos 

interns que acaben en l’elecció dels responsables no sempre són els més adequats 

per a la millora estratègica d’institucions públiques com les universitats sostingudes 

amb una gran quantitat de recursos dels pressupostos públics. Tanmateix, també cal 

advertir que sistemes merament gerencials, sense conèixer a fons la institució que cal 

gestionar i liderar, amb la imposició de criteris externs (potser funcionals en contextos 

empresarials) també han abocat a fracassos sonors en la gestió de les institucions 

universitàries.  

 

S’adopti el model que s’adopti, per a Esquerra Republicana de Catalunya és clau el 

sistema que s’estableixi per retre comptes de la gestió universitària. Sense una 

avaluació amb conseqüències, tot sistema de governança i de gestió de la universitat 

pot quedar en mera retòrica.  

 

Per tant, cal fer efectiu el trinomi “autonomia-gestió-avaluació” que, aplicat a la 

universitat pública, té un significat propi i unes demandes de més exigència respecte a 

la situació actual. L’”autonomia” ha d’anar acompanyada d’una desregulació de la 

normativa i d’una renúncia a l’intervencionisme detallat en què actualment es mouen 

els governs respecte a la universitat pública. La “gestió”, en una versió estratègica, ha 

de ser vista com un element necessitat de professionalització i com la base per 

desenvolupar les diferents missions i assolir els objectius que cada universitat es fixi 

d’acord amb les directrius estratègiques del govern. I finalment, “l’avaluació” ha de ser 

l’element clau perquè la societat percebi que els recursos que es posen a disposició de 

les universitats tenen un clar retorn en forma de coneixement i de millores per al 

benestar col·lectiu.  

 

Hem analitzat quatre dimensions de la governança que cal tenir en compte en tota 

proposta: l’organitzacional, l’acadèmica, la de personal i la financera. Tenir-les en 

compte totes és important per no perdre de vista cap element clau. I preveure que les 

mesures que es proposin per a cada dimensió tindran efectes en la resta.  

 

Algunes propostes de l’Informe de la ponència per a l’estudi de la governança del 

sistema universitari de Catalunya podrien ser assumides per amplis sectors 

universitaris i polítics. D’altres haurien de ser matisades o debatudes més a fons per 

trobar posicions d’acord entre tota la comunitat universitària. La nostra posició és 

oberta a participar en el debat i a contribuir a la reflexió col·lectiva que ajudi a les 

universitats catalanes a millorar tant la seva dinàmica interna, com els resultats i el 

posicionament entre les universitats d’arreu del món.  

 

Barcelona, maig de 2013  
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