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(0) OBJECTIUS I CRITERIS GENERALS 
 
(0.1) BALANÇ 
 
La universitat pública catalana ha superat en les darreres tres dècades el retard 
acumulat en els més de 40 anys anteriors. Disposem ara d’una universitat 
d’accés generalitzat, científicament  homologada en el context internacional, 
oberta a la col·laboració amb el nostre entorn social i econòmic i políticament 
alineada amb els valors humans, ètics i democràtics. Es pot dir, doncs que 
s’han assolit en bona mesura els objectius plantejats en els anys 60/70. 
 
(0.2) NOUS REPTES (“TERCERA FUNCIÓ”) 
 
Tanmateix,  sembla el moment per, d’una banda, detectar i corregir les 
insuficiències i llacunes en aquest procés i, d’una altra, analitzar les noves 
demandes socials i adaptar-hi el nostre model universitari.  
 
Els nous reptes deriven essencialment del fet que avui dia la ciència ha 
esdevingut una força directa de producció, culminant un procés iniciat 
després de la revolució industrial. En efecte, actualment la societat, i en 
particular el teixit productiu, considera la universitat com un element 
imprescindible per al seu desenvolupament. Doncs, la universitat ha de ser no 
només una institució acadèmica de qualitat, sinó també un agent per al 
desenvolupament equitatiu i sostenible del seu entorn. 
 
(0.3) LA OFENSIVA NEOLIBERAL: MERCANTILITZACIÓ 
 
En els darrers anys, des de diversos sectors s’ha propugnat que la cobertura 
d’aquestes demandes requereix abandonar la concepció tradicional de 
l’educació superior com un servei públic, per transformar-la en una activitat 
regulada per les lleis del mercat en el context de oferta/demanda. Aquests 
mecanismes determinarien en especial 

-  els objectius a cobrir 
-  els sistemes  de finançament 
-  les formes de govern.  
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(0.4) EL NOSTRE MODEL SOCIAL 
 
Front aquesta pretensió mercantilitzadora, entenem que aquest creixent poder 
socioeconòmic del coneixement fa més necessari encara el caràcter de 
servei públic del sistema universitari, responsable en bona part de la seva 
creació i difusió. Més que mai, cal posar el coneixement al servei i a l’abast de 
tota la societat. 
 
Tal com s’ha demostrat al llarg de la història, aquest objectiu requereix: 

-  mantenir la tradicional autonomia universitària, com garantia de la 
seva independència front interessos ideològics, politics o econòmics 

- alhora, cal ara reforçar el seu compromís social, de manera que la 
universitat es corresponsabilitzi de l’ús del coneixement, per tal que 
redundi en el desenvolupament del seu entorn i en el benestar de la 
ciutadania.  

 
(0.5) ELS OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA UNIVERSITARI 
 
Aquestes  noves demandes socials signifiquen per al sistema universitari català 
nous objectius com els següents: 
 
(0.5.1) En l’àmbit de la docència. 
 
Nous passos en el procés d’extensió del coneixement iniciat fa un segle amb 
l’alfabetització, tot mantenint els criteris de benefici individual i col·lectiu de 
caràcter general, més enllà dels estrictament ocupacionals.  En particular:  

- universalitzar l’educació superior  (professional o universitària) de la 
cohort juvenil 

-  perllongar el paper d’ascensor social més enllà de les titulacions 
ordinàries, estenent la igualtat d’oportunitats als nivells superiors 
(doctorat,...) i a l ‘exercici professional vinculat a tasques de I+D 

- facilitar l’accés als serveis docents de les altres cohorts (educació al llarg 
de la vida, reciclatge professional, segones  titulacions,...), mitjançant 
itineraris flexibles, docència semipresencial,... 

 
(0.5.2) En l’àmbit de la recerca i de la transferència  dels seus resultats. 
 
Col·laborar en la transformació del nostre teixit productiu cap a un model 
basat en el coneixement. Això significa  quant a la universitat, superar la 
concepció del recercaire mogut exclusivament per la seva curiositat, i per a les 
empreses productives, apostar decididament per la innovació i la 
internacionalització, en lloc de la competència per preus. 
 
Un índex significatiu en aquest sentit és la incorporació de doctors al sector 
productiu. La qual cosa requereix l’esmentat canvi en els objectius 
empresarials, però també que els doctorats universitaris  esdevinguin 
polivalents,  mes enllà de la orientació acadèmic tradicional. 
 
Ben entès que aquest nou repte ha ser de compatible amb el manteniment de 
la recerca bàsica,  de la orientada als moviments socials o més en general, de 
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la de resultats no directament comercialitzables (per raó de naturalesa, de 
capacitat adquisitiva dels destinataris, ...). 
 
(0.5.3) Cultura científica 
 
D’altra banda, la universitat ha de recuperar el paper de referent científic en 
els debats politics d’interès social i en la defensa dels valors democràtics, sobre 
la base del rigor intel·lectual i de l’esperit crític. 
 
Per exemple, proveint bases rigoroses a partir de les quals optar entre les 
diferents alternatives (en temes com la seguretat nuclear,  la unitat de la  
llengua catalana i tants altres) i aportant argumentacions de caràcter científic 
en la promoció de politiques transversals (com ara exemple, la igualtat de 
gènere, la cultura de la pau,...).  
 
(0.6) ELS OBJECTIUS PARTICULARS 

 
Aquests objectius generals del sistema universitari s’han de concretar per a 
cadascun dels agents involucrats. Es responsabilitat de l’administració 
educativa, ateses les demandes dels diferents agents socials i les 
disponibilitats i iniciatives de les universitats, configurar sengles mapes de la 
docència i de la recerca, i establir les prioritats.  
 
(0.7) EL FINANÇAMENT 

 
Igualment l’administració ha de proveir els recursos necessaris per a  la 
consecució dels objectius assignats a cada universitat. En aquest sentit cal 
reforçar el paper dels poders públics en temes com ara el control pressupostari. 
 
Aquesta assignació d’objectius i recursos s’ha de basar en la planificació i la 
coordinació entre els diferents agents. En particular, les universitats han 
d’actuar de forma conjunta, cooperant per assolir els seus objectius, alhora que 
respectant la identitat i funció pròpia en el seu espai territorial i acadèmic. Al 
contrari, en el conjunt del sistema, la competència entre universitats no 
garanteix la consecució d’aquests objectius, ni l’optimització dels recursos 
disponibles. A cada universitat cal exigir-li eficiència en l’assoliment  dels seus 
objectius i en l’ús dels recursos, per bé que no totes poden ser “competitives” 
(per grandària, història, territorialitat,...).  
 
(0.8) EL GOVERN INTERN 

 
A partir d’aquestes accions dels poders públics, correspon a l’autogovern de les 
universitats l’organització interna i l’adopció de les altres mesures adients.  
 
Aquest autogovern s’ha de regir pel principi general de transparència (en els 
objectius, les decisions i les actuacions) i en la corresponsabilització dels 
seus membres, el mecanisme més vàlid en organitzacions dependents de la 
creativitat i innovació dels seus components.  
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En particular, cal potenciar canals de negociació sindical i estudiantil 
diferenciats dels de participació en el govern de les universitats 
 
(0.9) LES NOVES ESTRUCTURES 

 
D’altra banda, en els referits mapes de docència i de recerca cal contemplar 
estructures mixtes (fundacions, centres de recerca, centres tecnològics,...), on 
les universitats participin conjuntament amb altres entitats.  
 
Com a norma general, aquestes estructures s’haurien de regir per criteris 
anàlegs i homologables als de la institució universitària pel que fa als aspectes 
acadèmics, laborals  i de gestió (transparència, control, rendició de comptes,...). 
 
 
 

(1) LA NOSTRA RESPOSTA A LES NOVES DEMANDES  
(“TERCERA FUNCIÓ”) 

 
(1.1) LES FUNCIONS TRADICIONALS 

 
- la creació i difusió del coneixement: la funció primordial de la 

universitat és la difusió de coneixement  d’alt nivell i rigor, i per tant 
vinculada en bona mesura a la seva creació. 

- la reproducció de les elits culturals, científiques i polítiques:aquesta 
funció ha estat recurrentment instrumentalitzada per les classes 
dominants, per tal de perpetuar els seu domini 

- referent crític i intel·lectual: tanmateix, són nombrosos els exemples 
en que la universitat ha acollit i propiciat brots crítics i revulsius, tant de 
caràcter acadèmic com social; en molts moments, en particular, s’ha 
convertit en referent per moviments crítics i de renovació intel·lectual. 

- permeabilitat social: igualment en diferents moments, i en especial en 
èpoques recents,  ha actuat com element de permeabilitat social, 
permetent la promoció professional i econòmica de les classes populars. 

 
(1.2) LES NOVES DEMANDES 
 
La universitat presenta un nou potencial, derivat del poder creixent del 
coneixement. En efecte, per primer cop a la història la ciència ha esdevingut 
una força directa de producció, culminant un procés inicial després de la 
revolució industrial. 
 
Això fa que la societat consideri avui  la universitat com una institució 
directament vinculada al seu desenvolupament i al seu benestar: 

- les administracions la consideren un element de dinamització social i 
econòmic 

- la ciutadania n’espera, no només la creació i difusió del coneixement, 
sinó la corresponsabilització en el seu ús. 

 
En definitiva, la universitat ha de ser no només una institució acadèmica de 
qualitat, sinó també un agent per al desenvolupament equitatiu, sostenible 
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per al seu entorn, al servei de tota la ciutadania i amb respecte a les normes 
ètiques bàsiques. 
 
(1.3) LA RESPOSTA NEOLIBERAL: MERCANTILITZACIÓ 
 
(1.3.1) La ofensiva neoliberal 
 
La ofensiva neoliberal per la privatització/mercantilització de l’educació superior 
es desferma en la dècada dels 90 (informes del BM, ronda Doha de la OMC,...). 
La confrontació amb els defensors de la “pertinença” social de la universitat va 
fer-se evident en la Conferència UNESCO Paris 1988 i en la seva continuació 
“+5” del 2003. 
 
En el nostre país, la ofensiva arriba amb el document del Círculo de 
Empresarios, que va seguit d’un degoteig ininterromput d’articles i informes 
d’agents externs (Fundación CyD,...).  
 
(1.3.2) Submissió al mercat laboral 
 
La proposta neoliberal contempla una docència orientada exclusivament per les 
demandes del mercat laboral. Ja no es tracta de formar una ciutadania sàvia i 
crítica, sinó simplement “capital humà”. 
 
En particular, s’exagera la “ocupabilitat” fins a ser, no pas un dels requeriments 
socials a tenir en compte, sinó el criteri bàsic (vegeu, per exemple, el procés de 
Bologna), i fins i tot únic, per la docència. La universitat s’assimila així a la 
formació professional superior. 
 
Igualment, es distorsiona el mapa de titulacions: eliminació de les poc 
rendibles, conjunturalitat segons demanda, rebaixa del nivell acadèmic, 
eliminació de transversalitats, interdisciplinarietats,... 
 
Quant als plans d’estudi, es rebaixen els continguts científics i acadèmics, 
alhora que s’emfatitzen excessivament altres aspectes com ara les 
competències transversals, els idiomes,... 
 
(1.3.3) Recerca i transferència comercialitzables 
 
De forma anàloga, es minusvalora la recerca bàsica i en general la poc 
comercialitzable. 
 
Igualment, s’accepta com “transferència” la simple consultoria, assessoria, 
exercici professional,... 
 
(1.3.4) Els nous “valors” neoliberals. 
 
La implantació d’aquest model mercantilista es propugna mitjançant reformes 
estructurals com veurem  més endavant: ofec econòmica, govern jeràrquic,.. 
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Però també mitjançant una campanya ideològica per promoure valors com 
ara:  

- la competitivitat, com alternativa a l’eficiència, la feina ben feta, l’interès 
social,... 

- el culte a la innovació per se, al marge de les millores reals derivades 
- la valorització econòmica del coneixement, obviant els objectius de 

millor comprensió i respecte de l’entorn 
- l’empreneduria, reduint  l’esperit emprenedor a la creació d’empreses 

 
(1.4) LES NOSTRES RESPOSTES PER UN MODEL SOCIAL 
 
(1.4.1) Socialitzar el coneixement 
 
Aquest poder creixent del coneixement fa més necessari que mai posar-lo al 
servei i l’abast de tota la societat, per tal que esdevingui un instrument de 
desenvolupament equitatiu i sostenible. En canvi, concentrat en unes poques 
mans pot esdevenir una nova arma de dominació. 
 
Cal, doncs, alhora: 

- denunciar els valors i prioritats mercantilistes 
- proposar alternatives que donin respostes a les noves demandes socials 

des del nostre punt de vista de servei públic. 
 
(1.4.2)  Les noves demandes socials. 
 
En particular les demandes dels mercats no poden ser ignorades, per bé 
que no han de ser determinants en les activitats de docència, recerca i 
transferència.  
 
En efecte, hem d’atendre el conjunt de les demandes socials, algunes de les 
quals s’expressen a través dels mercats, però moltes altres ho fan per vies 
alternatives que cal palesar.  
 
(1.4.3) Universalitzar l’educació superior. 
 
El procés d’extensió del coneixement iniciat fa un segle amb l’alfabetització ha 
de donar un pas més, universalitzant l’educació superior (professional o 
universitària) a tota la cohort juvenil. 
 
Com aleshores, aquest pas comporta beneficis individuals per a les persones, 
però també col·lectius per al conjunt de la societat, de manera que cal 
combatre visions reduccionistes “ocupacionals” o “que s’ho pagui”. Convé 
recordar que aquests arguments es feien servir aleshores per intentar deixar 
fora, per exemple, la pagesia o la pràctica totalitat de les dones. 
 
(1.4.4) Accés al I+D de les classes populars 
 
La universitat ha estat el millor instrument de permeabilitat social en les 
darreres dècades. Cal ara perllongar aquest paper d’ascensor social més 
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enllà de les titulacions ordinàries, estenent la igualtat d’oportunitats als nivells 
superiors (doctorat,...) i a l ‘exercici professional vinculat a tasques de I+D. 
 
(1.4.5)  Diversificació del perfil de l’estudiantat. 
 
A la demanda tradicional de docència, cal afegir la de formació contínua, o al 
llarg de la vida, per part de diferents sectors, com ara: 

- formació a distància 
- personal adult per ampliació de formació 
- professionals en actiu per reciclatge o actualització 

 
Aquests perfils diferenciats requereixen: 

- diferenciació també en el perfil del professorat 
- revisar continguts i metodologia (docència semipresencial,...) 
- adaptar les regulacions acadèmiques (itineraris flexibles,...) 
- ampliar les formes de participació o representació 
- noves vies per la integració en la comunitat universitària...  

 
(1.4.6) La col·laboració amb el sector productiu (recerca, transferència de 
tecnologia,...) 
 
La resistència a la mercantilització ha portat de vegades a actituds de rebuig a 
tota mena de contacte amb les empreses. Però la societat espera de la 
universitat que no es reclogui en l’àmbit acadèmic i s’involucri en el 
desenvolupament i el benestar del seu entorn.  
 
D’altra banda, moltes iniciatives només són possibles amb la col·laboració 
d’institucions i empreses externes, sovint posseïdores de recursos i tecnologia 
fora de l’abast de la universitat. El Centre de Supercomputació de Barcelona 
n’és un bon exemple 
 
Val a dir que aquest distanciament  universitat/empresa és encara en major 
mesura derivat d’un teixit productiu allunyat de la I+D. La universitat ha de 
col·laborar en la transformació de l’actual model productiu cap a un nou 
model basat en la innovació i el coneixement. 
 
En particular, cal crear llocs de trobada entre els grups de recerca i les 
empreses i altres possibles usuaris, per tal de promoure la transferència dels 
resultats de la recerca. 
 
Aquest suport de la universitat és encara més necessari en el cas de les 
PIMES, les quals acostumen a tenir majors dificultats a proveir per elles 
mateixes les necessitats de I+D+i. 
 
 (1.4.7) No només curiositat i interès científic 
 
Aquesta col·laboració universitat/empresa requereix canvis per les dues 
bandes: 
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- per a les empreses productives, apostar decididament per la innovació, 
l’adaptació a diferents cultures i horaris,  la internacionalització, etc.,  en 
lloc de només la competència per preus 

- quant a la universitat, ampliar els objectius de la recerca 
 

En particular, cal superar la concepció del científic mogut exclusivament per la 
seva curiositat intel·lectual, al marge de la seva possible utilització. No es tracta 
que la recerca quedi sotmesa a la seva possible aplicació, sinó que no se’n 
desentengui.  
 
La cadena invenció / innovació / difusió ja no és unidireccional, amb agents 
responsables cadascú únicament de la seva baula, sinó que cal interacció i 
retroalimentació. Naturalment, no es tracta que tothom faci de tot, sinó que 
cadascú sàpiga i tingui en compte el que fa la resta.  
 
(1.4.8) Un doctorat polivalent 
 
En el mateix sentit, l’objectiu del doctorat ha d’anar més enllà de la reproducció 
del personal docent i investigador de la universitat, la qual en qualsevol cas 
s’ha de mantenir. 
 
 El nostre compromís amb la societat ens ha de dur a proveir doctors no sols 
per a la universitat sinó també, i molt especialment, per al teixit social 
(administració pública, entitats i empreses públiques i privades,...), com un 
element clau pel desenvolupament del nostre país, estimulant la demanda de 
doctors en aquests àmbits, encara avui molt incipient.  
 
(1.4.9)  La democratització de la ciència 
 
Més en general, cal posar la ciència al servei de la ciutadania, com ja de fet 
reclamava el Manifest de Budapest (1999): dret a la informació i l’educació, que 
les decisions es prenguin en base a la ciència, preservar la independència dels 
científics, ... En definitiva, el creixement cultural de la col·lectivitat, per 
promoure la participació democràtica i una acció compromesa de la ciutadania.  
 
En particular, la universitat ha de recuperar el paper de referent científic en 
els debats politics d’interès social i en la defensa dels valors democràtics, sobre 
la base del rigor intel·lectual i de l’esperit crític. 
 
Per exemple, proveint bases rigoroses a partir de les quals optar entre les 
diferents alternatives (en temes com la seguretat nuclear,  la unitat de la  
llengua catalana i tants altres) i aportant argumentacions de caràcter científic 
en la promoció de politiques transversals (com ara exemple, la igualtat de 
gènere, la cultura de la pau,...).  
 
(1.4.10) Centres mixtes i altres noves estructures de recerca 
 
En les darreres dècades han proliferat els centres mixtes de recerca, sovint 
associats a les universitats, però en tot cas amb una important participació 
d’altres institucions públiques i fins i tot d’entitats privades. Aquests centres 
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propicien la creació de grups de recerca professionalitzats amb possibilitats 
reals d’obtenir resultats molt estimables en quantitat i qualitat.  
 
Tot i que la creació d’aquests centres de recerca especialitzats i potents és, o 
pot ser, positiva, és important identificar els possibles riscos. Per exemple, la 
possibilitat de duplicació i suplantació de la activitat universitària, que 
probablement conduiria a la descapitalització de la universitat atès el major 
atractiu i recursos que tenen aquests centres. Podrien així esdevenir  
competidors de la pròpia universitat quan, ben al contrari, una adequada 
coordinació podria comportar enormes avantatges per a la universitat quant 
captació de personal i recursos.  
 
El punt clau rau en la regulació, fins ara inexistent, del règim de personal i 
de gestió econòmica: accés al centre per part del professorat, docència  a 
càrrec del personal del centre, compartició d’autories, accés conjunt a 
convocatòries,... La inèrcia actual fa pensar que no podem confiar en la 
espontaneïtat, sinó en iniciatives promogudes activament. 
 
 
 

(2) LES NOSTRES PROPOSTES SOBRE GOVERNANÇA 
 

(2.1) TRANSPARÈNCIA I RETIMENT DE COMPTES 
 
(2.1.1) Un principi  bàsic: la transparència  
 
Un principi bàsic en la governança pública és el transparència en totes les 
fases de decisió i actuació, per part dels diferents agents intervinents: 

- per als òrgans col·lectius: composició, ordres del dia i actes de les 
sessions,... 

- per als càrrecs unipersonals: nomenament, agenda,... 
- complements retributius, dietes,... 
-  decisions i actuacions en cada cas, convenis subscrits, declaracions de 

conflicte de interessos,....   
 
(2.1.2) Retiment  general de comptes 
 
Només a partir d’aquesta transparència és possible un autèntic retiment de 
comptes, el qual ha de ser caràcter global: incloent els aspectes econòmics i 
comptables, però també els acadèmics, territorials, socials,... 
 
Cal establir clarament els òrgans responsables i els mecanismes per fer-lo 
efectiu. Per exemple, un Consell Social convenientment reformulat.  
 
(2.2) LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES 
 
Una primera decisió és determinar quines decisions i responsabilitats 
corresponen a l’administració educativa i quines a la universitat mateixa (les 
quals alhora caldrà distribuir entre el Consell Social i la comunitat universitària). 
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(2.2.1) Les responsabilitats de l’administració educativa 
 
L’administració educativa ha de tenir ben present per una banda les demandes 
dels diferents sectors socials i per un altra les propostes i opinions de les 
universitats. En aquest sentit organismes con el CIC (amb modificacions 
adequades de composició i funcionament) poden ser de molt utilitat.  
 
Tanmateix, en darrera instància ha d’assumir les seva responsabilitat en temes 
com ara: 

- la determinació general del model universitari i dels seus objectius 
generals (el que inclou la legislació general) 

- la planificació i coordinació general del mapa universitari (de docència 
i de recerca), la qual cosa inclou l’assignació d’objectius específics a 
cada universitat, les directius generals per a titulacions amb atribucions 
professionals i la priorització dels àmbits estratègics de recerca 

- el proveïment de recursos a les universitats per poder assolir aquests 
objectius amb la qualitat adequada 

- l’avaluació del nivell de consecució d’aquests objectius   
- les condicions d’accés de l’estudiantat i el règim de beques i ajudes per 

tal de garantir la igualtat d’oportunitats. 
- més en general, vetllar per que siguin satisfetes les demandes socials  

i siguin respectats els principis generals de servei públic, equitat, 
cooperació, etc.  

 
(2.2.2) Els Consells Socials. 
 
El Consells Socials han de recuperar la seva funció primigènia de lligam entre 
la societat i la universitat. D’una banda, fent arribar a la universitat les 
inquietuds i les necessitats socials, i valorant les possibilitats de la universitat 
per satisfer-les. En sentit contrari, com principal canal de retiment de comptes 
dels resultats i objectius assolits. 
 
Cal, doncs, alleugerir-los d’altres tasques, com ara la ratificació rutinària dels 
acords del Consell de Govern en temes acadèmiques o de gestió interna. 
Tampoc tenen la possibilitat real de supervisar la gestió econòmica de la 
universitat.  
 
En qualsevol cas, sembla necessari revisar la seva composició, per tal 
d’aconseguir una millor representativitat del conjunt de la societat.  
 
(2.2.3) Les atribucions de la comunitat universitària 
 
A més de les tasques referides en els apartats anteriors (presentar propostes a 
l’administració educativa, atendre i retre comptes al Consell Social,...), 
correspondria a la comunitat universitària mateixa les decisions de caràcter 
acadèmic i d’organització interna, com ara: 

- la organització docent (matèries, metodologia, ...) 
- la organització de la recerca (grups de recerca, col·laboracions,...) 
- l’assignació de tasques (docència, recerca, gestió) a cada membre del 

personal 
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Com ja s’ha dit a l’apartat anterior, moltes d’aquestes actuacions no caldria que 
fossin ratificades pel Consell Social. 
 
(2.2.4) La gestió econòmica 
 
L’experiència demostra que cal reforçar els mecanismes de control 
pressupostari per part de l’administració educativa.  
 
Un altre element en aquesta direcció seria resituar la gerència, de manera que 
pogués assumir de forma efectiva la responsabilitat de retre comptes sobre la 
gestió econòmica de la universitat.  
 
(2.3) LA PARTICIPACIÓ DE LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
 
Un cop delimitades quines són les atribucions i responsabilitats de la comunitat 
universitària en sentit estricte (PDI, PAS i estudiantat), la segona gran disjuntiva 
és com organitzar internament la presa de decisions i la seva aplicació. 
 
(2.3.1) Govern intern basat en la corresponsabilització 
 
La universitat s’inscriu en les anomenades “organitzacions de professionals” 
o, més en general, en aquelles on són imprescindibles  el voluntarisme, la 
creativitat, la innovació,...  Aquest tipus d’entitats poden resultar altament 
eficaces si es governen convencent i compartint, més que no pas manant i 
individualitzant. Per  “autoritas”, més que per “potestas”. Al contrari, un 
excessiu jerarquisme, com també les ingerències externes, poden se 
contraproduents. 
 
Calen, doncs, esforços i tècniques específiques de lideratge i de cerca de 
consens. Tanmateix, aquests esforços esmerçats en aconseguir la 
corresponsabilització del personal es veuen sobradament compensats en 
l’aplicació de les decisions. 
 
(2.3.2) Col·legialitat de les decisions, electivitat dels càrrecs 
 
Dos punts clau per aconseguir aquesta corresponsabilització són l’electivitat 
dels càrrecs i la col·legialitat de les decisions. En particular, caldria recuperar 
el caràcter vinculant de determinats acords del Claustre Universitari i dels altres 
òrgans col·lectius.  
 
Contra el que pugui semblar a primer cop d’ull, la experiència demostra que 
aquests mecanismes col·legiats poden ser altament operatius si s’organitzen i 
temporalitzen adequadament. Igualment,  la rotació en els càrrecs fa que 
tothom entengui millor les dificultats d’exercir-los i empatitzi amb qui l’està 
exercint en cada moment. 
  
Ben al contrari, resulten inútils les decisions preses a títol individual, més 
encara si és per algú que no té un suficient reconeixement per part de la 
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comunitat. D’aquest forma hagués estat impossible superar en tant poc temps 
el desastrós llegat franquista. 
 
La corresponsabilització necessària en tota organització de professionals, ho és 
encara més a la universitat, on la innovació en docència, la creativitat en 
recerca, l’eficàcia en la gestió i el rendiment acadèmic depenen tant i tant de 
l’actitud  i convenciment dels seus integrants, i on precisament es pretén 
educar en aquests valors.   
 
(2.3.3) La participació de l’estudiantat 
 
Resulta poc operatiu canalitzar la representació de l’estudiantat exclusivament 
a través dels òrgans de govern general. Més encara si contemplem nous perfils 
estudiantils, com ara el semi-presencial, el de formació permanent,... 
 
Probablement convindria establir canals complementaris d’interlocució 
directa entre l’estudiantat i els equips directius en cada cas. 
 
D’altra banda, tant important com la participació institucional és fomentar 
l’associacionisme de l’estudiantat (cultura, esport, cooperació,...), que també 
forma part de la seva formació com persona activa i integrada en la vida 
ciutadana.  
 
 

(3) LES NOSTRES PROPOSTES SOBRE FINANÇAMENT 
 
(3.1)  ASPECTES PREVIS 
 
(3.1.1) La generalització de l’educació superior 
 
Recordem que en l’apartat corresponent  ens hem pronunciat per la 
generalització de l’educació superior (grau universitari, cicle superior de FP,...), 
com un pas més en el procés de progressiu accés al coneixement començat fa 
un segle amb l’alfabetització.     
 
El principi d’igualtat d’oportunitats s’estendria , doncs, a l’obtenció d’una 
titulació d’aquest tipus. 
 
(3.1.2) L’assignació d’objectius a cada universitat 
 
També s’ha dit que aquest objectiu genèric del sistema educatiu, així com els 
altres referents a recerca, etc., seria concretat pels poders públics per a 
cada universitat, ateses les universitats mateixes i les diferents demandes 
socials. 
 
En particular, establirien mapes de docència i recerca, basats en la planificació 
i coordinació  entre universitats, que no pas en la competència entre elles. 
 
(3.1.3) El punt de partida: finançament insuficient. 
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Cal tenir present que totes les ratios de finançament (despesa per estudiant, 
inversió en I+D,...) estan per sota dels del nostre entorn. 
 
Molt en especial, les partides destinades a beques i ajudes a l’estudiantat. 
 
D’altra banda, els overheads del convenis de transferència estan molt per sota 
dels costos reals. 
 
(3.2) LA SUBVENCIÓ PÚBLICA 
 
(3.2.1) Suficiència financera 
 
La subvenció pública ha de ser suficient per garantir el funcionament ordinari 
de les universitats públiques, de forma que es puguin assolir els objectius 
assignats, amb la qualitat requerida i en particular respectant l’autonomia 
universitària.  
 
Per determinar aquesta subvenció,  cal tenir en compte no només paràmetres 
genèrics (nombre d’estudiants,...) sinó també altres com ara la territorialitat 
(ubicació, dispersió,...). 
 
(3.2.2) Avaluació i retiment de comptes 
 
Per la seva banda, la universitat haurà de retre comptes de l’ús dels recursos 
rebuts, dels resultats obtinguts i de l’eficàcia en l’assoliment dels seus 
objectius.  
 
El criteri bàsic per aquesta avaluació ha de ser, no pas la “competitivitat”, 
sinó la “eficiència”: 

- assolir els objectius propis 
- amb la millor utilització dels recursos disponibles 

 
Un punt clau en aquest sentit seria disposar d’una comptabilitat analítica, que 
permetés avaluar separadament els costos dels diferents serveis i unitats.  
 
(3.3) L’ESTUDIANTAT 
 
(3.3.1) Igualtat d’oportunitats 
 
El criteri bàsic ha de ser la igualtat d’oportunitats, no només per accedir sinó 
també per completar qualsevol nivell de la formació superior . Més encara en 
temps de crisi, quan les classes populars tenen més dificultats per aquesta 
formació superior, alhora que les conseqüències de no tenir-ne són més 
notables. En particular, són necessaris marcs multilaterals de negociació a 
l’efecte. 
 
Resulten especialment dissuasoris i injustos els costos de desplaçament,  de 
residència, d’oportunitat,... , alhora que són actualment els més desatesos. Cal 
una aposta decidida per beques i beques-salari per cobrir-los, ja que els 
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crèdits no solament són poc efectius, sinó que estan creant molts problemes 
allà on s’han implantat.  
 
D’altra banda, la igualtat d’oportunitats significa també que aquestes beques no 
han de quedar reservades per a l’estudiantat de rendiment extraordinari, sinó 
que han de quedar condicionades a les mateixes exigències acadèmiques 
que per a l’estudianat no-becat. 
 
(3.3.2) Les taxes de matrícula 
 
Encara que quantitativament semblin menys significatives, també s’han 
demostrat dissuasòries les taxes de matrícules. Alhora, tenen un gran 
simbolisme i són de fet el mecanisme més immediat d’actuació. A curt termini, 
doncs, resulten un factor decisiu per a la igualtat de drets. 
 
El nostre model d’universitat ha de contemplar, doncs, preus polítics, tendint  
a la gratuïtat, per a les taxes de matrícula (de graus, màsters amb atribucions 
professionals,...), en cap cas superant els valors actuals del 20/25% dels costos 
reals. Més encara en temps de crisi: a Alemanya hi estant retornant, pocs anys 
després d’haver implantat taxes. 
 
Recíprocament, cal exigir a l’estudiantat un aprofitament intens dels recursos 
públics posats al seu servei. Tanmateix, per tal de respectar la igualtat 
d’oportunitats, les possibles penalitzacions no haurien tenir caràcter 
econòmic, sinó acadèmic. Per exemple, limitació de noves matrícules en 
funció dels resultats anteriors. Igualment, minimitzar la docència presencial per 
a les assignatures repetides (a més del clar missatge contra el malbaratament 
de recursos públics, seria pedagògicament interessant en permetre docència 
diferenciada per a assignatures repetides). 
 
D’altra banda, cal preveure mesures compensatòries (itineraris de via lenta,...) 
per a l’estudiantat a dedicació parcial,  mentre les beques-salari o similars no 
permetin la seva dedicació exclusiva.  
 
(3.4) LA RECERCA I LA TRANSFERÈNCIA DELS SEUS RESULTATS 
 
Com criteri general, els overheads haurien de ser a costos reals. Les 
possibles rebaixes (per especial interès social,...) haurien de ser clarament 
especificades, de forma que constés com cofinançament per part de la 
universitat. 
 
Quant al contingut dels convenis, cal vetllar perquè corresponguin  a nivells de 
recerca, evitant els de simple consultoria,  d’exercici professional encobert,.... 
 
D’altra banda, caldria regular i limitar els possibles sobresous per al PDI. Es 
donen actualment casos, per exemple, de sobresous per docència en 
fundacions i similars, alhora que no s’arriba a la quota de docència ordinària.  
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Igualment cal regular la propietat intel·lectual i el possible ús dels resultats 
dels convenis. En particular, hi ha experiències positives de reversió cap a la 
universitat d’una part dels beneficis d’explotació dels resultats de la recerca.  
 
En qualsevol cas, cal continuar progressant en la professionalització del procés 
de captació de recursos (contractes amb empreses, projectes europeus,...) 
diferenciant les diferents etapes i aplicant a cadascuna els equips humans 
adients.  
 
 

(4) LA NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA EN EL SISTEMA UNIVERSITARI 
 
(4.1) LA SITUACIÓ I EL CONTEXT ACTUALS 
 
(4.1.1) Diversitat d’àmbits i d’interlocutors 
 
La negociació col·lectiva en el sistema universitari es caracteritza per la seva 
multiplicitat en la interlocució i els molt variats àmbits d'actuació. Durant 
aquests últims anys s'han anat desenvolupant i creant diferents meses o 
espais on engegar la negociació col·lectiva. 
 
 L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, acaba de regular i determinar les 
matèries objecte de negociació de l'empleat públic, que juntament amb l'Estatut 
dels Treballadors seran les normes reguladores bàsiques en l'àmbit del 
Sistema Universitari. Els interlocutors són: el Govern de l'Estat, la Comunitats 
Autònomes i les Universitats.  
 
El Departament competent en matèria d'Universitats ha variat, tant al govern de 
l'estat com en les CCAA, en aquests últims anys i és diferent d'unes comunitats 
a unes altres. La Mesa Sectorial Estatal està formada pel Ministeri competent 
en matèria d'universitats i els sindicats majoritaris. 
 
S'han desenvolupat Meses d'Universitat en algunes Comunitats Autònomes 
amb diferents formats. La de Madrid segueix la mateixa composició que la de 
l'Estat. La componen la Comunitat i els sindicats més representatius. Les altres 
que s'han creat han estat com la Catalana, on la composició està formada per 
les Universitats, els sindicats majoritaris i la presideix la comunitat autònoma.  
 
Ni les lleis en matèria d'universitats, ni els Estatuts de les Universitats, recullen 
la negociació col·lectiva, ni els àmbits de negociació. Això comporta al fet que 
es vulneri contínuament el dret a la negociació col·lectiva, i en alguns 
entorns sigui del tot inexistent. 
 
En paral·lel existeixen les Meses de Conveni i Paritàries per al PDI i PAS 
laboral lligades als seus respectius convenis col·lectius. A Catalunya es van 
crear les Meses de PAS i PDI funcionari, que estan inactives i no s'ha 
aconseguit cap acord en elles fins ara. 
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En l'àmbit de les Universitats existeixen les diferents juntes i comitès. A 
Catalunya dues juntes i dos comitès a cada universitat. S'han creat algunes 
Meses Negociadores de PDI.  
 
No s'ha creat cap Mesa d'Universitat a Catalunya, per la qual cosa la 
negociació de temes transversals als diferents subsectors en l'àmbit d'una 
universitat es fa molt dificultosa.  
 
(4.1.2) Major precarietat i temporalitat 
 
No és alier a aquestes dificultats per articular la negociació col·lectiva el fet que 
bona part del creixement de personal de les universitats en els darrers anys ha 
estat en condicions de major precarietat i temporalitat.  En particular, becaris, 
PAS interí i PDI associat, ajudant i lector. 
 
Aquesta situació resulta especialment perjudicial  a l’hora de fer front a la crisi i 
a les retallades actuals. Per exemple per estabilitzar, o simplement renovar, el 
personal temporal.  
 
(4.1.3) Personal d’entitats vinculades a la universitat 
 
D’altra banda és ja molt nombrós el personal vinculat indirectament a la 
universitat (a través de fundacions,  centres mixtes, etc.), les condicions 
laborals del qual es negocien en àmbits totalment independents i sovint 
opacs. 
 
Això condueix a una dualitat en les condicions de treball de persones que 
desenvolupen tasques molt semblants, fins i tot compartint espais. Dualitat que 
habitualment significa condicions laborals més precàries que les del  personal 
de la universitat. Aquesta dualitat afecta tant a personal assimilable al PAS 
(administratius, informàtics,..), com assimilables al PDI (investigadors, ...). 
 
De fet aquest és un aspecte més de la desregulació general que pateixen 
aquests centres vinculats a la universitat, que comporta notables mancances 
quant a transparència, participació, etc., en comparació a les pràctiques 
habituals  en la universitat mateixa.  
 
La situació pot agreujar-se per la creixent tendència a externalitzar o 
consorciar serveis universitaris, com ara els informàtics o determinades 
seccions administratives.  
 
Una base de partida imprescindible és disposar d’una relació completa de les 
entitats externes (pròpies, participades o consorciades) vinculades a cada 
universitat, així com de les seves característiques bàsiques: caràcter jurídic, 
entitats involucrades, plantilla, pressupost, òrgans gestors, canals de 
negociació col·lectiva,... 
 
(4.1.4) Interferències amb els canals institucionals 
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A més de la multiplicitat de canals de negociació col·lectiva comentada abans, 
assistim també a disfuncions entre aquests i els institucionals. 
 
 Així, hem vist Consells de Govern aprovant plans de pre-jubilació o premis que 
afecten als mateixos seus components. Clarament la autonomia universitària 
no inclou la capacitat que els seus membres puguin autoatorgar-se millores 
econòmiques finançades amb recursos públics.  
 
D’altra banda es dona la duplicitat  que les parts negociadores (Rectorat i  
Consell de Govern per un costat; ORUS per l’altra) són elegits en bona part pel 
mateix personal universitari.     
 
(4.2) ASPECTES A DESENVOLUPAR 
 
(4.2.1) Completar els espais de negociació 
 
Necessitat de crear tots els espais de negociació en els àmbits on no existeix, i 
legitimar-los aquests en les normatives existents 
 
D’una banda,  les Meses de Negociació Col·lectiva en les 7 universitats 
públiques catalanes i legitimar-les aquestes en els Estatuts de les Universitats. 
 
D’una altra, creació de la Mesa Sectorial de les Universitats públiques 
Catalanes (Generalitat-Sindicats) i incorporació d'aquesta i de la Mesa 
d’Universitats ja existent (Universitats-Sindicats) en la Llei d’Universitats 
Catalanes. Una alternativa seria reconvertir la actual a una Generalitat-
Universitats-Sindicats, és a dir, on la Generalitat no només presidís sinó que 
fos un dels negociadors. 

 
Totes i cadascuna de les meses hauran de dotar-se del seu corresponent 
reglament. 
 
(4.2.2) Delimitació de les competències de cada Mesa 
 
Caldria delimitar,  de forma anàloga al que ja tenim per al personal laboral, 
quins temes són competència de cada mesa, de manera que no se solapi o 
anul·lin, sinó que actuïn complementàriament. 
 
En particular, els òrgans locals haurien de desenvolupar els acords-marc 
establerts en les meses globals. En sentit contrari, sembla clar que temes com 
ara els plans de prejubilació o les jornades laborals depassen l’àmbit de cada 
universitat i han de ser iguals per a totes. 
 
(4.2.3) Separació respecte als canals institucionals 
 
Com ja s’ha dit, cal separar els canals de negociació col·lectiva dels de govern 
institucional.  
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Bona part de les disfuncions actuals desapareixerien si determinats temes 
passessin al nivell superior, com s’ha dit a l’apartat anterior, quedant  en l’àmbit 
de cada universitat l’aplicació o concreció d’aquests acords generals. 
 
 
 


