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Benvolgut secretari general,  

 
Com a membre de la Comissió de Governança, voldria fer-vos els següents comentaris 

a l’informe final de la Ponència per a l’estudi de la governança del sistema universitari 
de Catalunya: 
 

1. El títol de l’estudi hauria de modificar-se, ja que l’estudi se circumscriu a la 
governança de les universitats públiques de Catalunya, però no afronta en cap 

moment la governança del sistema universitari de Catalunya. 
 
2. Si hom té en compte els principis inspiradors exposats en la pàgina 11:  

- Reforçar l’autonomia institucional 

- Promoure la diversificació; 
 

Si hom té en compte que “la governança inclou mecanismes formals, [--} però també 
mecanismes informals com ara les tradicions, les conviccions implícites, els models 
mentals, les pautes de conducta, els valors interioritzats per la cultura de les 

comunitats, les organitzacions i els grups humans que hi actuen (pàg. 9)” i que, per 
tant, es reconeixen les diferències culturals, socials i morals entre països; 

 
Si hom té en compte la necessitat de confiar en les universitats, com ho palesa la 
proposta d’establir un contracte programa o contracte de confiança per vincular 

autonomia, rendició de comptes i avaluació (pàg. 14); 
 

Si hom té en compte que el nou model hauria d’evitar la politització en la selecció de 
càrrecs externs vetllant perquè el procés tingui en compte primordialment idoneïtat, 
mèrit i trajectòria personal i/o professional (pàg. 15);  

 
Si hom té en compte que l’organització que la universitat necessita és i ha de 

continuar sent una competència bàsica i essencial de la mateixa universitat, i aquest 
principi d’autonomia organitzativa cal preservar-lo i incentivar-lo (pàg. 18); 
 

Si hom té en compte que l’altre Estat que constitueix amb Espanya la Península 
Ibèrica aprovà fa cinc anys la reforma del sistema d’ensenyament superior mitjançant 

la Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro de Regime jurídico das instituições de ensino 
superior i el balanç que n’ha fet l’EUA de la seva implantació en els cinc primers 
anys ha estat positiu, i que en ella es preveu que les universitats constitueixin un 

Consell General integrat per entre 15 i 35 membres, dels quals un 30%, com a 
mínim, han de ser “personalidades externas de reconhecido mérito, não pertencentes 

à instituição, com conhecimentos e experiência relevantes para esta”, cooptades per 
majoria absoluta dels representants de la comunitat universitària,  
 

Proposaria que el Patronat tingués una composició similar a la de les 

universitats portugueses, amb inclusió de representants del PAS, no a la 

d’universitats de països amb cultures i formes de comportament absolutament 

diferents, i, per tant, que la Generalitat de Catalunya en confiés l’elecció a les 

mateixes universitats. La intervenció política en institucions no polítiques s’ha 

constatat en molts casos que no ha estat reeixida.  
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3. Si per a la transformació del model productiu es recomana una més gran coordinació 

governamental, aquest mateix concepte de coordinació caldria traslladar-lo a l’Agència 
autònoma de finançament que no hauria d’assumir i canalitzar únicament l’aportació 

pública a les universitats públiques per a les tasques d’ensenyament i recerca, sinó que 
també hauria d’assumir i canalitzar l’aportació pública per a tot el sistema de recerca, 
transferència i innovació de Catalunya (centres de recerca i centres de transferència). 

 
4. D’altra banda, l’Agència autònoma de finançament en cap cas s’hauria d’encarregar 

d’avaluar la qualitat de les institucions d’educació superior que reben finançament 
públic ja que no es pot ser jutge i part. L’avaluació de la qualitat ha de correspondre a 
una Agència de Qualitat que ha de ser independent, no governamental, i que hauria de 

poder ser escollida lliurament per la universitat d’entre les agències acreditades amb 
independència del país en què es trobi, inclosa l’AQU.  

 

5. Possibilitar diferents modalitats, vies o intensitats en aquesta nova forma d’actuar de 
manera que no obligui totes les universitats a seguir la mateixa trajectòria (pàg. 14) no 

hauria d’esdevenir en cap moment una forma encoberta de classificar les universitats en 
categories. Cal deixar molt clar que el no seguir una mateixa trajectòria a un mateix 
ritme no pot penalitzar cap institució. No s’hauria de repetir amb les institucions el que 

ha succeït amb el professorat pel que fa als trams de recerca, els quals inicialment foren 
proposats com un complement de productivitat per recerca i s’han acabat convertint en 

l’element condicionant de l’activitat i promoció acadèmica del professorat.   
 

6. A la pàgina 20 s’afirma que “cal avançar cap a una més gran autonomia financera, 

definida com la capacitat de la institució per [...] fixar preus per als serveis acadèmics, 
de recerca, de transferència o de serveis interns” mentre que a la pàgina 13 es defineix l’ 
autonomia financera i de gestió com “la capacitat de la institució per fixar preus per als 

serveis acadèmics no oficials, de recerca, de transferència o de serveis interns”. No 
queda clar, doncs, si la institució pot fixar preus per a tots els serveis acadèmics o 

només per als serveis acadèmics no oficials. Personalment proposaria que els preus per 
als ensenyaments de grau no fossin fixats lliurament per cada institució, sinó que fossin 
els mateixos per a totes les institucions públiques del sistema universitari català. En 

canvi els preus dels ensenyaments de màster i doctorat, així com els dels ensenyaments 
no oficials haurien de poder ser fixats lliurament per cada institució. 

 

7. La vinculació de les beques salari a la futura inserció laboral dels titulats, les quals han 
estat vinculades prèviament a les característiques socioeconòmiques de les famílies 
(pàg. 22) no es correspon tampoc amb la proposta de la pàgina 20 que “els préstecs 

[puguin] estar vinculats a la futura inserció laboral del receptor” i, per tant, es proposa 
substituir a la pàgina 22 “(beques salari)” per “(préstecs)” referits a la futura inserció 

laboral dels titulat en consonància amb el que es diu a la pàgina 20.  
 

8. Si el rector o rectora és la màxima autoritat acadèmica de la universitat i n’exerceix la 

representació (article 79.1 de la Llei d’universitats de Catalunya i pàg. 16), el president 
del Patronat de la Universitat, que no és executiu, no pot esdevenir en cada cas 
l’interlocutor entre el Govern i la universitat (pàg. 29), ja que el paper del rector queda 

reduït al de mer executor del mandat del Patronat, del qual forma part amb veu i sense 
vot. 
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9. El respecte a l’autonomia de les universitats no és compatible amb l’elaboració d’un 

mapa de titulacions i l’especialització de les universitats  per part del Govern (pàg. 29). 
 

10. Una veritable autonomia universitària hauria de preveure també que les universitats 

poguessin determinar la seva organització i funcionament, així com del seus òrgans de 
govern i representació; l’adscripció i la desadscripció de centres docents públics o 

privats; la programació i extinció d’ensenyaments; els criteris d’admissió d’estudiants; 
el règim retributiu del personal docent i investigador i del personal d’administració i 
serveis; la generació de superàvit; la capacitat d’endeutament i la disponibilitat 

patrimonial, competències que implicarien la reforma de l’article 172 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya de 2006.  

 

Tarragona, 22 de maig de 2013 
 

Antoni Gonzàlez Senmartí 
Membre de la Comissió de governança 

Universitat Rovira i Virgili 
 


