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Resum 

Aquest document respon a l’acord de la Comissió en sessió del dia 22 d’abril de 2013, que es refereix 
a la possibilitat  d’elaborar i aportar documents que, conjuntament amb el document de la Ponència i 
altres aportacions, constitueixin el conjunt de documentació que es posi a disposició del Parlament de 
Catalunya per als objectius que consideri convenients. 

El document té com a objectiu essencial expressar les opinions i les posicions de les persones que el 
subscriuen, en tant que membres de la Comissió, en relació amb els objectius de la mateixa 
Comissió, al treball desenvolupat, la metodologia emprada i al document elaborat per la Ponència. 
 
 

1.- Introducció 

La Comissió per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya va ser creada per la 
Resolució ECO/2269/2011 de 12 de setembre del Departament d’Economia i Coneixement. D’acord 
amb el text d’aquesta resolució, aquesta Comissió ha de “fer propostes de models, iniciatives i 
actuacions per a la millora de la governança de les universitats públiques i, en tot allò que 
correspongui, del propi sistema universitari de Catalunya”. 

Partint de la formulació i acceptació dels objectius de la Comissió i entenent d’altra banda que no es 
pot tractar aïlladament el sistema universitari de Catalunya del sistema del conjunt de l’Estat, 
considerem que el treball de la Comissió no ha estat ben enfocat per donar resposta a aquest 
encàrrec. En efecte, després de mesos de treball i reunions diverses, la Ponència ha anat presentant 



documents genèrics i parcials i s’ha mostrat refractària a recollir una gran part de les opinions 
formulades i argumentades. Aquests documents, incloent el darrer presentat el 22 d’abril, han estat 
sempre contradictoris i políticament esbiaixats, fins al punt que no han pogut ser mai considerats com 
a punt de partida per arribar a un consens, si és que aquest consens es volia realment assolir. 

El document de la Ponència no conté un diagnòstic acurat dels problemes del sistema, substituït, quan 
és el cas, per breus resums d’afirmacions que, a força de repetides, han esdevingut llocs comuns, no 
aborda aspectes que considerem fonamentals en relació amb el sistema universitari de Catalunya, com 
ara el desplegament territorial i els criteris d’especialització i complementarietat o diversos continguts de 
les polítiques d’educació superior a Catalunya. No conté tampoc, per regla general, argumentacions que 
abonin les propostes, les quals, bàsicament, s’enuncien però no es justifiquen.  

El que proposa la Ponència no són unes orientacions generals per modificar les lleis i els procediments, 
fruit d’una anàlisi i d’uns principis inspiradors, sinó, amb clara contradicció amb les constants 
invocacions del text a la necessitat de desregular, un text amb propostes reglamentistes, rígides i 
tancades, que no sols no reforçarien l’autonomia de les universitats, com es proclama reiteradament en 
el document de la Ponència, sinó que l’arranarien, en concentrar el govern de la universitat en el 
Patronat i, per tant, donada la composició d’aquest únic òrgan de govern, donar entrada a representants 
de la Generalitat en decisions d’ordre acadèmic, contra la reiterada jurisprudència relativa a l’abast del 
reconeixement constitucional de l’autonomia universitària. 

 

L’encàrrec fet a la Comissió. Treball desenvolupat 

Considerem que el treball de la Comissió s’hauria d’haver desenvolupat amb una metodologia ben 
diferent de la que s’ha aplicat i que podem resumir i concretar en els punts següents: 

 La Ponència no hauria d’haver estat designada unilateralment i hagués estat preferible fer-ho 
amb l’acord dels membres de la Comissió. 

 Caldria haver establert uns eixos i un pla de treball, amb un calendari. 
 Caldria haver establert uns grups de treball que desenvolupessin cada un dels eixos acordats 

seguint unes pautes o principis generals establerts de comú acord a la Comissió. 
 Caldria haver analitzat quins temes haurien de ser objecte d’una legislació d’àmbit estatal, 

d’una legislació d’àmbit autonòmic i quins han de recaure en cada universitat en virtut de la 
seva autonomia. 

 D’acord amb el punt anterior, caldria haver documentat un diagnòstic acurat del funcionament 
del sistema universitari i establir els seus objectius i funcions en el context de Catalunya i com 
a resposta al que la societat espera del sistema universitari del país. 

Creiem que amb aquests elements, i potser altres que els completessin, s’hauria pogut donar un 
caràcter més plural al treball de la Comissió i s’hagués propiciat un resultat amb un suport més ampli. 

 

El document de la Ponència 

No pretenem fer aquí una anàlisi completa de l’informe de la Ponència, sinó solament tractar alguns 
dels temes que considerem centrals. 

Sistema de govern 

No sembla que aquest hagi de ser un objectiu per si mateix: el que importa és que el sistema sigui el 
més adequat perquè les universitats puguin desenvolupar adequadament les funcions que tenen 
encomanades i assolir els objectius institucionals que decideixin sobre la base de la seva autonomia i 
que han de ser coherents amb les funcions que la societat encarrega a les universitats. 

La reiterada proclamació que cal simplificar i desregular el sistema i que autonomia no significa major 
regulació, sinó més aviat el contrari, no s’adiu gens amb una proposta de sistema de govern que 
preveu, sense distinció de tipus o de dimensió de les universitats, els òrgans de govern que han de 



tenir, així com també les seves funcions, el nombre de membres i la procedència d’una bona part 
d’aquests. Tota aquesta rígida regulació, sense precedents des que vàrem recuperar la democràcia, 
es proposa després d’afirmar que “un sistema universitari robust i obert és aquell que permet a les 
diferents institucions organitzar-se d’acord amb la seva pròpia estratègia” i que cal “promoure la 
diversificació”, malgrat que “la realitat és [...] que sota un mateix patró legal s’han desenvolupat 
organitzacions universitàries de diferent naturalesa”. 

Aquesta proposta tancada de sistema de govern no parteix d’un diagnòstic del sistema actual, ja que, 
segons la Ponència, “les disfuncions que genera l’actual sistema de govern de la Universitat pública ja 
han estat suficientment diagnosticades”. S’han publicat alguns diagnòstics al respecte, però no són 
coincidents. De fet, no hi ha acord ni tan sols sobre la correlació entre qualitat universitària i sistema 
de govern, ja que universitats amb un mateix sistema de govern assoleixen resultats molt diferents, 
com en el cas de les universitats del Regne d’Espanya, i també hi ha universitats de qualitat 
comparable que es regeixen amb sistemes de govern diversos. A més, si n’hi ha, són poc coneguts 
els diagnòstics sobre el funcionament dels consells socials, que són un element clau del govern de la 
universitat. En tot cas, la Ponència no argumenta perquè donaria millors resultats que l’actual el 
sistema que proposa. 

Finalment, en la proposta no queda clara una qüestió fonamental, la de saber qui fixa l’estratègia de 
la universitat. Per una banda, diu que “fixar l’estratègia de la Universitat” és una (de fet, la que s’indica 
en primer lloc) de “les funcions principals del Patronat”. Però, per una altra, que el “contracte de 
confiança, fixa les estratègies i prioritats de la Universitat”. El qual contracte de confiança s’estableix 
“de comú acord entre la Universitat i l’òrgan de finançament del sistema”, és a dir, “de comú acord, 
Universitat-Generalitat de Catalunya, a través d’una Agència autònoma de finançament”, ja que 
“sembla necessari que la governança del sistema de finançament es faci a través d’una Agència 
autònoma de finançament”. No hem sabut trobar els motius que justifiquen la necessitat d’aquesta 
Agència, que jugaria un paper fonamental en la fixació de les estratègies i prioritats de totes les 
universitats públiques, per la qual cosa tampoc no veiem necessari aportar arguments contraris. 

En qualsevol cas, el pes de la Generalitat de Catalunya, a través del Patronat i dels contractes de 
confiança, en el govern de les universitats, tal com es configura a la proposta, sembla difícilment 
compatible amb l’autonomia universitària reconeguda a la Constitució i amb sentències reiterades del 
Tribunal Constitucional que la interpreten i en fixen l’abast. 

Autonomia i llibertat de càtedra 

L’autonomia universitària i la llibertat de càtedra, reconegudes constitucionalment, són dos conceptes 
que tenen una relació complexa. 

Quant a les definicions dels components de l’autonomia que proposa la Ponència, volem manifestar la 
discrepància amb l’afirmació que l’autonomia acadèmica “determina la capacitat de cada universitat 
per planificar la seva oferta formativa”, ja que, si l’Administració no se’n responsabilitza, això porta, 
com ho ha demostrat l’experiència, a la duplicació de títols, a l’existència de títols amb poca demanda 
i la necessitat dels quals no es justifica per altres motius i, alhora, no garanteix la completesa del 
sistema. En canvi, estem d’acord amb el que diu la Ponència sobre l’autonomia en la gestió de 
personal. Lamentablement, això sembla molt difícilment compatible amb el Pla Serra i Húnter, tal com 
s’ha definit, ja que en la configuració actual, el poder de decisió es concentra en el govern, i el fet que 
s’advoqui per la contractació laboral, en contraposició a la via funcionarial, en un marc de progressiva 
laminació dels drets de les treballadores i els treballadors, configuren un context en què els perills per 
a la llibertat de càtedra són evidents. 

Organització interna 

En aquest punt es manifesta també la manca de coherència entre els principis que es proclamen i les 
propostes que es formulen. “L’organització interna que la Universitat necessita és una competència 
bàsica i essencial de la mateixa Universitat, i aquest principi d’autonomia organitzativa cal preservar-
lo i incentivar-lo”, i, de fet, la legislació vigent  dóna un espai molt ampli a aquesta autonomia 
organitzativa. Tanmateix “es considera necessari promoure un model d’organització interna simple 
que faciliti el govern de la universitat, amb un nombre reduït d’estructures o unitats bàsiques on es 
duguin a terme les diferents missions de la universitat”. 



Si es tractés d’un model que les universitats poguessin adoptar si ho consideressin oportú, no hi 
hauria contradicció entre una cosa i l’altra. Però la lectura de l’informe de la Ponència posa de 
manifest que aquest tipus d’organització és el que s’adiu amb el sistema de govern que la Ponència 
considera adequat (per exemple, entre d’altres: “l’existència d’un nombre reduït d’estructures 
facilitaria la participació dels seus responsables en el nucli dur de govern”) i que, per tant, seria 
d’aplicació obligada. 

Temes omesos o pendents 

A més de les que ja hem indicat més amunt, l’informe deixa de banda moltes qüestions importants per 
al sistema universitari de Catalunya. De fet, la Ponència considera el govern de cada universitat, però 
no entra a fons en la del sistema universitari, que no es pot considerar com la mera suma de les parts 
que el componen. 

Tampoc no s’aborden les característiques bàsiques del sistema de títols de les universitats públiques 
catalanes, la manera de potenciar el binomi qualitat-excel·lència, ni els instruments i procediments 
relatius a l’elaboració, execució i control pressupostari. 

 

4.- Conclusions 

Aquesta Comissió hauria hagut de ser i hauria pogut ser un instrument vàlid per elaborar propostes 
amb un elevat grau de consens per contribuir a la millora del sistema universitari de Catalunya, que 
és un element bàsic per al futur del país. 

Tanmateix, l’orientació dels documents elaborats per la Ponència i la seva escassíssima receptivitat 
per escoltar i recollir les opinions expressades i les propostes presentades en els debats que han 
tingut lloc a la Comissió, han impedit que aquesta obtingués els resultats que potencialment podia 
haver assolit. 

Les propostes de la Ponència no són unes orientacions generals per modificar les lleis i els 
procediments, sinó més aviat regulacions reglamentistes, rígides i en molts casos tancades, que 
establirien una forta incidència del poder polític en el govern de les universitats, amb la qual cosa es 
vulneraria l’autonomia d’aquestes. 

 


