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Presentació 
 

 

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, l’esmentada 

Comissió de governança 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 doncs de la formulació d’aquest encàrrec i d’aquests objectius generals, i 

entenent també que no es pot tractar aïlladament el sistema universitari de 

Catalunya del sistema del conjunt de l’Estat, ja que hi ha elements que per la seva 

naturalesa són objecte de legislació bàsica d’àmbit estatal, el treball de la Comissió 

s’hauria d’haver centrat més en l’assoliment d’aquest encàrrec, entenent també que 

altres elements del sistema han de ser decidits per cada universitat en virtut de la 

seva autonomia, recollida i reconeguda a la Constitució espanyola. 

 

Estem convençuts que les mesures a adoptar sobre el sistema universitari guanyen 

en efectivitat si es procura actuar per convenciment més que per imposició. Es per 

això que acceptant que el sistema universitari de Catalunya està format per 

universitats públiques i universitats privades, la formulació de propostes basades en 

l’establiment d’un consens en els elements bàsics pot facilitar notablement la 

implantació de les mesures i els canvis que es proposin. I aquestes mesures han 

d’estar formulades d’acord amb uns principis bàsics, formulats de manera clara, 

sense llenguatges esbiaixats que no facilitin el consens, presentats en positiu i de 

manera que la percepció dels diferents actors implicats sigui que hi ha més a 

guanyar que no pas a perdre en el conjunt de reformes i propostes formulades. 

 

Predir el futur no resulta gens fàcil i més en els temps actuals. És per això que les 

propostes han de tenir d’una banda un horitzó temporal diversificat, és a dir, de 

termini immediat, curt, mig i llarg. A més han de ser susceptibles de permetre una 

certa adaptació a escenaris futurs que hores d’ara no resulten fàcils de predir ni de 

concretar. I un element essencial: han de propiciar la participació de les universitats 

en tant que institucions i de les persones que formen la comunitat universitària per 

tal que les propostes puguin ser assumides en el seu context específic i formulades 

atenent les seves legítimes inquietuds i aspiracions. Aquestes aportacions lluny de 

representar pertorbacions a les propostes i mesures formulades han d’entendre’s 

com una riquesa del sistema que convé aprofitar.  
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El document de la Ponència presentat a la Comissió el passat 3 de juliol té pocs 

d’aquests elements i entenem que s’ha perdut una magnífica ocasió, que tal vegada 

estiguem a temps de reconduir, d’elaborar i presentar propostes basades en un ampli 

consens que tinguin com objectiu essencial la millora del conjunt del sistema 

universitari de Catalunya i de les universitats públiques, que són els elements sobre 

els quals la legislació pot actuar de manera més directa. Al contrari, el document fa 

unes propostes tancades, reglamentistes i en certa manera força rígides que, tal com 

estan presentades, fan pensar que més que un horitzó d’optimització de recursos i 

de millores institucionals en les quals les universitats hi poden participar, es 

presenten per justificar d’alguna manera una certa intervenció de les universitats 

públiques. Ens temem que les recents mesures de restricció econòmica que s’han 

adoptat envers les universitats tenen l’objectiu de presentar de cara a la societat i a 

la pròpia comunitat universitària, que aquesta intervenció no només és inevitable, 

sinó que fins i tot és desitjable per “posar ordre” a la universitat. Hem de dir 

clarament que, si això és així, ens hi oposarem fermament. 

 

Creiem que som a temps de refer la proposta de la Ponència i la tasca de la 

Comissió, per la qual cosa creiem necessari reconsiderar les actuacions dutes a 

terme aplicant com a mínim les consideracions anteriors.   

 

Sense ànim de constituir-se en esmena formal al document de la Ponència, es 

presenten en l’Annex unes consideracions i propostes sobre el sistema universitari i 

les universitats públiques per si, eventualment, s’acorda refer el camí de la Comissió 

de governança de cara al futur. 
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ANNEX: 
IDEES I PROPOSTES SOBRE EL SISTEMA UNIVERSITARI 
DE CATALUNYA I EL MODEL D’UNIVERSITAT PÚBLICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- INTRODUCCIÓ 

 
La universitat és una institució acadèmica d’una gran importància, la qual cosa es 

posa de manifest més explícitament en els moments actuals en què el coneixement 

ha guanyat importància com a motor de la creació d’ocupació i com a element 

essencial per a la comprensió i la crítica d’una societat cada vegada més complexa. 

Fins i tot sobre aquesta base s’ha configurat el constructe denominat “societat del 

coneixement”, l’existència del qual, però, sembla ser desmentida per la realitat 

quotidiana. Possiblement per això i també per l’extraordinari dinamisme de la 

institució universitària, sembla que aquesta ha d’estar en un debat constant sobre les 

seves funcions, la seva estructura, el seu govern i el seu paper en la societat actual. 

 

Si considerem com a referència en l’estructura i configuració de la universitat la que 

hi havia a l’època de la dictadura franquista, és clar que la Llei de Reforma 

Universitària (LRU) de 1983 va significar un canvi notable de model i es va anar 

configurant el que sens dubte es pot anomenar com una universitat nova. En efecte, 

al llarg de les darreres dècades, la universitat pública catalana ha aconseguit 

homologar-se acadèmicament a les universitats del nostre entorn europeu, tant pel 

que fa als indicadors de l’activitat docent (reconeixement de les titulacions, valoració 

dels titulats, etc..), com en l’activitat de recerca (nombre i qualitat de les 

publicacions, participació en xarxes acadèmiques, etc.). Així mateix la universitat ha 

millorat en l’exercici del respecte als valors democràtics i polítics bàsics i es pot dir 

que sense cap mena de dubte ha estat una institució clau en la consolidació 

d’aquests valors en la nostra societat. 

 

Tanmateix, i ben lluny de cofoismes que no portarien enlloc, el funcionament de la 

universitat segur que té no pocs aspectes a millorar. Cal detectar aquests aspectes, 

analitzar-los i corregir les deficiències que s’observin mitjançant propostes a diferents 

nivells d’actuació. En definitiva, encara hi ha molt camí per fer.  
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Però si bé es cert que la universitat és una institució dinàmica, també ho és la 

societat i, per tant, ha d’identificar i analitzar les noves demandes de la societat, de 

la qual ha de ser un servei públic essencial. I això no és una tasca fàcil ja que són 

molts i molt diversos els actors socials i els canals per expressar les seves 

necessitats. En qualsevol cas, sembla clar que, havent assolit en bona mesura els 

objectius bàsics sobre creació i difusió del coneixement, es demana a la universitat 

una major implicació en el debat sobre l’ús del coneixement, per tal que aquest 

reverteixi en benestar i progrés del conjunt de la ciutadania. Aquesta demanda es 

deriva en gran part del fet que, com dèiem, avui dia la ciència ha esdevingut una 

força directa de producció.  

 

Per tant, estem convençuts que la societat espera que la universitat sigui, no sols  

una institució acadèmica de qualitat, sinó també un agent per a un desenvolupament 

equitatiu i sostenible. No es tracta en cap cas que la universitat abandoni la recerca 

bàsica, concebuda per alguns sectors com línies de treball de baixa aplicabilitat, ni 

que assumeixi directament les tasques d’implementació del coneixement; es tracta 

senzillament que no es desentengui del seu ús i de les seves aplicacions. 

 

I segurament estem arribant al punt clau del debat: el que s’articula al voltant dels 

objectius i funcions de la universitat en la societat actual. I aquí ens trobem amb 

dues visions: 

 La primera promou, des de l’anomenada “tercera funció” de la universitat, que 

aquesta s’ha d’ocupar de donar resposta als interessos empresarials, 

expressats a través dels mercats laboral i d’innovació, els quals determinarien 

els objectius i prioritats, així com els aspectes directament vinculats, com ara 

el finançament, la governança i l’avaluació de resultats.  

 Una segona que es defineix com “model social d’universitat” parteix del 

principi que el creixent poder socioeconòmic del coneixement fa més necessari 

que mai que el sistema universitari preservi el caràcter i la naturalesa de 

servei públic, és a dir, una estructura, un govern, una activitat, uns costos i 

uns objectius al servei i a l’abast de tota la societat.  

 

En aquest document s’adopta aquesta segona visió i es desenvolupen alguns dels 

aspectes tractats al document de la Ponència amb propostes derivades d’aquesta 

visió de la institució universitària. 
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2.- PRINCIPIS INSPIRADORS DEL MODEL D’UNIVERSITAT I DE 

SISTEMA UNIVERSITARI 

 

(2.1) Servei Públic 

 La universitat és una institució acadèmica que ha de tenir caràcter de servei 

públic, és a dir, a tota la societat, que ha de respondre als objectius que 

estableixin els governs i els parlaments en el marc de les seves competències, 

de forma compatible amb un ús adequat del principi d’autonomia universitària 

per a l’exercici de les seves funcions. 

 Cal refermar el caràcter de servei públic de la institució universitària i reclamar 

amb claredat les conseqüències que coherentment se segueixen d’aquest 

enunciat. En aquest sentit, cal dir que un servei públic, a l’hora de fixar els 

seus objectius, avaluar la seva consecució o demanar el finançament 

corresponent, ha de considerar les necessitats amb perspectiva temporal, més 

enllà de la visió a curt termini pròpia del que s’ha donat a denominar “els 

mercats”. 

 Cal posar al servei de tota la societat les grans externalitats positives de 

l'educació superior i, en aquest sentit, la universitat ha de jugar un paper 

essencial com element imprescindible per al desenvolupament socioeconòmic 

en tots els àmbits i en totes les escales geogràfiques.  

 

(2.2) Compromís amb la qualitat i l’equitat 

 La proclamació inequívoca per part de la universitat del seu caràcter i la seva 

voluntat de servei públic té com a conseqüències l'exigència de qualitat 

acadèmica i la d’equitat. 

 La qualitat acadèmica no pot quedar mediatitzada per les demandes de 

sectors particulars. La universitat se situa en el graó superior en la creació, 

difusió i transferència de coneixement per al desenvolupament del seu entorn 

social; això significa, en particular, una docència retroalimentada per les altres 

funcions.  

 Per a la l’activitat de recerca, el compromís amb la qualitat i l’equitat significa 

cobrir l'interval entre la recerca requerida pel seu entorn immediat i l’ampliació 

de les fronteres del coneixement. La transferència dels resultats de la recerca, 

com ho indica la seva pròpia denominació, no consisteix en la simple aplicació 

de coneixements consolidats, aspecte que correspon a altres organitzacions 

públiques o privades.   

 Al costat d'aquesta exigència de qualitat, volem situar-ne una altra: la 

d'equitat, és a dir, posar el coneixement i el progrés del coneixement al servei 

i a l'abast tota la societat. En el context actual augmenta la responsabilitat de 

la universitat com a institució que crea i transmet el coneixement, que apareix 

com un factor clau per superar les dificultats socials i econòmiques.  
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 Cal posar el coneixement al servei de tota la societat i aquest fet pot 

esdevenir una eina magnífica per a un desenvolupament just i sostenible. En 

altres paraules, es tracta de "socialitzar el coneixement".  

 

(2.3) Accés universal 

 En tant que servei públic, la universitat ho ha de ser per a tota la societat i, 

per tant, l’accés a la universitat només ha d’estar limitat per la voluntat i les 

capacitats provades de la persona que hi vol accedir.  

 Fer realitat aquest principi requereix ampliar substancialment les beques (en 

nombre, en quantia, en conceptes) i invertir la política actual d’augment dels 

preus públics de matrícula i de les taxes, perquè aquesta política ha d’estar 

guiada per l’objectiu de generalitzar l’accés a la universitat. 

 Les condicions econòmiques no han de ser una limitació per a l’accés a la 

universitat; per aquest motiu cal dotar el sistema universitari d’un sistema de 

beques just, objectiu i transparent que permeti estudiar a qualsevol persona 

encara que no tingui els recursos suficients.  

 Cal refermar l’exigència d’un sistema fiscal just i progressiu, de manera que el 

finançament de la universitat, com el d’altres serveis públics, ha d’estar en 

correspondència directa amb el nivell de renda de cada ciutadà. 

 

(2.4) L’autonomia universitària i la llibertat de càtedra 

 La universitat ha d’exercir la seva activitat d’acord amb els principis 

constitucionals d’autonomia universitària (és a dir, capacitat per a organitzar 

les seves activitats) i de llibertat de càtedra (és a dir, llibertat de pensament i 

d’expressió per a l’exercici de les funcions acadèmiques per part del personal 

de la universitat), com a garanties en front d’ingerències ideològiques, 

polítiques o econòmiques. 

 Es pot entendre en certa forma l’autonomia universitària com el dret de la 

comunitat universitària a participar en la definició dels objectius de la 

universitat i a organitzar l’activitat acadèmica per tal d’aconseguir-los, sense 

restriccions de tipus ideològic o polític.  

 Entenem la llibertat de càtedra en el sentit que no es poden limitar continguts 

acadèmics per motius ideològics, és a dir, significa el dret individual a 

mantenir els aspectes ideològics subjacents als acadèmics. Això ens permet 

fer una certa distinció entre el que podríem anomenar llibertat de càtedra 

"ideològica" i la llibertat de càtedra "acadèmica", referida aquesta a la 

coordinació interna de continguts i processos acadèmics. 

 

(2.5) El compromís social 

 En tant que servei públic a la societat, la universitat ha d’incloure entre els 

seus objectius el de satisfer les demandes de la societat i ser un agent actiu 
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en el progrés econòmic, social, científic i cultural del conjunt d’aquesta 

societat. 

 L’autonomia universitària no pot ser per l’aïllament de la universitat respecte 

del seu entorn social. Ampliant la tradicional “extensió universitària”, la 

universitat no només ha de crear i difondre coneixement, sinó també 

coresponsabilitzar-se del seu ús per tal que en resulti un major benestar de la 

ciutadania i un desenvolupament equitatiu i sostenible.  

 El compromís social s’ha de reflectir també en els pressupostos, els quals han 

de procurar en tot el possible atendre les demandes socials.  

 

(2.5) La rendició de comptes 

 La universitat ha de retre comptes externament de les seves actuacions i 

internament promoure la cultura de l’avaluació com un element essencial de 

millora del funcionament i del servei.  

 Aquesta rendició de comptes ha de referir-se als aspectes essencials de 

l’activitat universitària i, en particular, als objectius generals, els específics, al 

finançament i a la gestió dels recursos.  

 Un element clau en aquesta rendició de comptes ha de ser el Consell Social, el 

qual ha de tenir una composició representativa del conjunt de la societat i ha 

d’actuar com element actiu bidireccional d’iniciatives de la societat cap a la 

universitat i de la universitat envers la societat.  

 Un model d'universitat basat en el compromís social, i més encara si es 

finança majoritàriament amb aportacions públiques, ha de ser especialment 

exigent amb cada un dels components de la seva comunitat i amb l'eficiència 

de la institució en conjunt. La seva avaluació ha de ser una part essencial de 

la rendició de comptes de la universitat a la societat. 

 

(2.6) Els valors en l’activitat de la universitat 

 La universitat ha d’incorporar valors en la seva activitat, promovent la cultura 

de la pau, la recerca amb finalitats pacífiques, la sostenibilitat, la no 

discriminació per motius ideològics i de gènere, el suport als sectors menys 

afavorits i/o discapacitats i la cooperació per al desenvolupament amb països 

del tercer món. 

 

(2.7) Un sistema universitari basat en la cooperació entre universitats 

 Un sistema universitari de servei públic s’ha de basar en la planificació i la 

coordinació entre els diferents agents, més que no pas en la competència 

entre ells.  

 La competència entre universitats no sols no garanteix per se la consecució 

dels objectius del sistema, ni l’optimització dels recursos disponibles, sinó que 

sense coordinació i cooperació pot esdevenir un obstacle per sssolir-los. 
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 Això no és incompatible amb afavorir el funcionament consorciat acordat entre 

universitats de determinades activitats i serveis, per tal de millorar-ne 

l’eficiència i optimitzar recursos. 

 

 

 
 
 

3. OBJECTIUS GENERALS DEL SISTEMA UNIVERSITARI 

 

En el context del model social d’universitat que es defineix amb els principis 

enunciats a l’apartat anterior, cal referir-se tot seguit als objectius generals del 

sistema universitari de Catalunya i als mecanismes per al seu establiment. 

 

 

(3.1) La docència 

 

En l’àmbit de la docència, calen nous passos en el procés d’extensió del coneixement 

iniciat fa un segle amb l’alfabetització, entès com un instrument per a la realització 

personal i el desenvolupament col·lectiu, més enllà d’un caràcter estrictament 

ocupacional. L’ensenyament universitari ha de tenir ha de tenir també com a objectiu 

contribuir a crear una ciutadania crítica i sàvia, no pas simple capital humà. En 

particular caldria: 

- universalitzar l’accés a l’educació superior  (professional o universitària) de la 

cohort juvenil; 

- garantir l’extensió de la igualtat d’oportunitats als nivells superiors 

(doctorat,...) i a l’exercici professional vinculat a tasques de R+D; 

- generalitzar l’accés als serveis docents universitaris de les altres cohorts, 

mitjançant l’ús de les noves tecnologies: formació permanent, segones  

titulacions, etc. 

 

 

(3.2) La recerca i la transferència. 

 

En l’àmbit de la recerca i de la transferència dels seus resultats a la societat i al 

sector productiu, 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 recercador mogut exclusivament per la seva curiositat, i, per a les 

empreses, apostar decididament per la innovació i la internacionalització, i no per la 

competència basada únicament en els preus.   

En particular, això significa que la transferència ha de passar a tenir una consideració 

i uns efectes anàlegs als de les tasques tradicionals de docència i recerca.   
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Ben entès que aquests nous reptes han ser de compatibles amb el manteniment de 

la recerca bàsica, o més en general, de la de resultats no directament 

comercialitzables (per raó de naturalesa, de capacitat adquisitiva dels destinataris, 

etc.).  

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, més enllà de 

l’orientació acadèmica tradicional, que en qualsevol cas s’hauria de conservar.  

 

 

(3.3) Referent científic i intel·lectual. 

 

La universitat ha de recuperar el paper de referent científic en els debats polítics 

d’interès social i en la defensa dels valors democràtics. Per exemple, proveint les 

bases científiques a partir de les quals optar entre les diferents alternatives en temes 

com ara la seguretat nuclear, la unitat de la  llengua catalana i tants altres. Com 

també aportant argumentacions de caràcter científic en la promoció de polítiques 

transversals (igualtat de gènere, cultura de la pau,...). En general, mantenint el seu 

esperit crític front pretensions uniformitzadores.  

 

Aquests objectius generals del sistema universitari s’han de concretar per a cadascun 

dels agents involucrats, de forma que totes les demandes socials quedin cobertes, 

evitant duplicitats i respectant criteris d’equilibri territorial, integració cultural, etc.  

En particular, és responsabilitat de l’administració educativa, ateses les demandes 

dels diferents agents socials i les disponibilitats i iniciatives de les universitats, 

determinar el mapa i les orientacions de les titulacions així com el mapa i les 

prioritats de la recerca i la seva transferència a la societat.  

 

 

Propostes 

1 Acord d’àmplia base per l’educació superior entre les forces polítiques per 

articular un sistema universitari públic de qualitat. 

 

2 Acord d’àmplia base entre les forces polítiques per donar estabilitat normativa 

al sistema universitari. 

 

3 Mapa universitari de Catalunya, amb concreció de les titulacions i directrius 

generals sobre les seves orientacions.  

 

4 Mapa de recerca de Catalunya amb establiment de les línies prioritàries 

generals i els mecanismes de transferència de resultats de la recerca. 
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5 Impuls a l’activitat docent com element essencial de l’activitat acadèmica 

universitària. 

 

6 Impuls de la recerca bàsica d’interès social i a la que suposi una aportació 

significativa al teixit socioeconòmic. 

 

7 Impuls del paper del sistema universitari com agent actiu en el debat social i en 

les implicacions socials de la ciència i la tecnologia. 

 

8 Impuls de la formació permanent a càrrec del sistema universitari públic. 

 

9 Un sistema d’accés i promoció del personal acadèmic basat en els mèrits 

acadèmics acreditats. 

 

10 Un sistema d’accés i promoció del personal d’administració i serveis basat en 

els mèrits professionals acreditats. 

 

 

 

 

 

 

4. EL FINANÇAMENT 

 

En aquest apartat ens referirem als diferents elements que configuren l’estructura de 

finançament del sistema universitari, amb propostes i comentaris en cada un dels 

subapartats. 

 

 

(4.1) La subvenció pública. 

 

Estem assistint a un escenari en el qual es propugna la reducció de la subvenció 

pública al conjunt del sistema universitari i que les universitats competeixen per les 

matrícules, els convenis i, en general, per a totes les fonts d’ingrés que configuren 

els seus recursos. Així mateix, s’argumenta que la competència entre universitats 

millorarà la seva qualitat i racionalitzarà el finançament. 

 

Ben al contrari, des de la perspectiva del model social d’universitat: 

- la competència entre universitats no garanteix en cap cas cobrir els objectius 

(per exemple, titulacions poc ocupacionals, recerca no comercialitzable, 

equilibri territorial, apostes estratègiques a termini mitjà, etc.); 
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- la competència dificulta la cooperació; 

- no totes les universitats poden ser excel·lents (per grandària, antiguitat, 

ubicació, etc.), però totes han de ser eficients; 

- en l’educació superior, el mercat no és un bon regulador del finançament (per 

les grans externalitats positives, transparència insuficient, baixa elasticitat, 

etc.); 

- el criteri general no ha de ser la competitivitat sinó l’eficiència: assolir els 

objectius proposats, amb el millor ús dels recursos disponibles;  

- els objectius de cada universitat no s’han de determinar per oferta/demanda, 

sinó per planificació i coordinació, corresponent a l’administració educativa la 

responsabilitat última de la decisió. 

 

Per tant, la subvenció pública ha de ser suficient per garantir: 

- l’autonomia per als objectius generals; 

- la qualitat  per als objectius específics. 

 

Una aportació pública insuficient obligaria les universitats a dependre del 

finançament de particulars, comprometent l’autonomia universitària i els objectius 

proposats.  

 

 

(4.2)  L’aportació de l’estudiantat. 

 

El punt clau de la proposta és l’aposta decidida per la igualtat d’oportunitats, sobre 

tot en l’horitzó d’universalització d’accés a la formació superior i més encara en 

temps de crisi. En efecte, la crisi no només augmenta les dificultats per accedir a la 

universitat, sinó que amplifica les conseqüències en tant que les expectatives 

professionals i econòmiques de les persones no titulades minven dràsticament.  

 

Es defensa una certa aportació directa de l’estudiantat, és a dir, addicional a la que 

ja aporta d’alguna manera via impostos, amb l’existència d’un sistema adequat de 

beques, que garanteixi que cap persona amb voluntat i capacitat per estudiar tingui 

impediments per fer-ho. El resultat d’aquest discurs, com era previsible i va ser 

previst, ha sigut un augment dràstic dels preus i, molt probablement i en el millor 

dels casos, entre les retallades i el canvi de requisits acadèmics, un estancament 

notable de les beques. 

 

No es consideren mesures pal·liatives com la progressivitat, ja que cal dir que 

aquesta resulta a la pràctica impossible, i fins i tot pot resultar contraproduent, atès 

l’alt nivell de frau fiscal. En tot cas, la redistribució de rendes s’ha de fer a través de 

la fiscalitat general, i no pas en l’ús de cada servei públic.  

 



 

13 
 

En els criteris per a l’obtenció de beques no s’han de prioritzar els resultats 

acadèmics per sobre de la situació econòmica del peticionari, ja que sortirien 

perjudicats els qui compaginen l’estudi amb altres activitats. El costos econòmics 

continuen sent el principal obstacle per a l’accés de les classes populars a la formació 

superior i, de fet, la part més important són els costos de desplaçament, 

d’allotjament, d’oportunitat, etc., de manera que el punt més important és 

l’establiment d’una política àmplia de beques i beques-salari per cobrir-los, amb la 

qual cosa els preus de matrícula tindrien una importància menor. Però en un escenari 

d’escassetat de beques, les taxes de matrícula es converteixen en el principal perill 

per la igualtat d’oportunitats. Per contrarestar-lo, cal reclamar que els preus de 

matrícula a tots els nivells (grau, màster,...), tendeixin progressivament a la 

gratuïtat, com en molts països d’Europa. Una política d’aquest tipus fa encara més 

exigible l’aprofitament intens dels recursos docents per part de l’estudiantat, així com 

la implantació d’alguna mena de penalització en cas contrari. 

 

Tanmateix, en coherència amb el mateix principi d’igualtat d’oportunitats, cal que 

aquestes penalitzacions no discriminin per raó de disponibilitat econòmica. No 

resulten, doncs, adequades polítiques d’augment de taxes per les assignatures 

repetides. Una alternativa serien les penalitzacions de tipus acadèmic, com ara la 

limitació de crèdits matriculables o la disminució de classes presencials. 

 

 

(4.3) Els convenis de transferència. 

 

Cal clarificar la compatibilitat entre la pertinença la plantilla docent d’una universitat 

pública en situació d’actiu i a temps complet i la col·laboració mitjançant convenis 

amb entitats externes a la universitat. Més encara si aquesta col·laboració s’efectua 

dins la jornada laboral i comporta compensacions econòmiques. Cal evitar els riscos 

de desmotivació cap a les altres tasques essencials en la universitat com ara la 

docència, la recerca, el  govern i altres. A més convé evitar l’aparició o configuració 

de nuclis de poder ocult, derivada de la capacitat del responsable d’atorgar o 

denegar la participació d’altres membres.  

 

Un altre aspecte controvertit és la propietat intel·lectual dels resultats, ja que 

habitualment suposa restringir l’ús de resultats obtinguts en entitats públiques, en la 

qual obtenció s’han utilitzat mitjans i gran quantitat de coneixements previs 

igualment  públics. En certs països no està permesa aquesta activitat amb 

compensacions econòmiques per a les persones (encara que sí per a la institució) i, 

en tot cas, sembla raonable l’existència d’un marc de regulació per tal d’evitar 

aquests riscos i delimitar clarament l’abast d’aquests convenis. 

 

 



 

14 
 

Propostes 

11 Acord d’àmplia base entre les forces polítiques per donar estabilitat econòmica 

al sistema universitari. 

 

12 Dotació d’una aportació econòmica bàsica a les universitats que permeti un 

funcionament de qualitat. Aquesta aportació bàsica ha de ser equiparable a la 

que s’aplica en l’entorn de la Unió Europea. 

 

13 Dotació d’aportacions complementàries a les universitats en conceptes acordats 

bilateralment amb l’administració i documentats en forma d’un contracte que 

defineixi els objectius, els indicadors i el període de vigència. 

 

14 Un sistema universitari públic basat en la cooperació entre les universitats més 

que en la competència entre elles, estimulant l’eficiència en l’ús dels recursos 

assignats. 

 

15 Un sistema adequat de rendició de comptes que permeti conèixer la correcta 

gestió  dels recursos per part de les universitats en ús de la seva autonomia. 

 

16 El finançament del sistema universitari ha de basar-se en les aportacions 

recaptades via impostos i les aportacions de l’estudiantat en despeses de 

docència han de tendir a la gratuïtat. 

  

17 Les taxes de matrícula de l’estudiantat han d’establir-se per a serveis 

complementaris i els imports màxims han de ser fixats pel Parlament de 

Catalunya. 

 

18 Els convenis de la universitat amb empreses han de concernir realment a la 

transferència de resultats de la recerca i en cap cas a simples tasques de 

consultoria o assessoria. 

 

19 Els retorns econòmics a la universitat per convenis han de cobrir la totalitat de 

les despeses en tots els conceptes. 

 

20 Les compensacions econòmiques al personal de les universitats públiques per 

participació en tasques de convenis han de tenir un tractament anàleg al dels 

complements aplicats a altres tasques com la docència, la recerca i la gestió en 

forma de complements de productivitat. 
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5. GOVERNANÇA 

 

El govern i la gestió d'una organització tan complexa com és la institució universitària 

és, sens dubte, un tema difícil i amb moltes vessants i aproximacions possibles. El 

punt clau és la garantia de l’aprofitament i gestió adequats dels recursos públics que 

la societat destina a la universitat i és clar que el model d'universitat depèn en bona 

mesura del sistema de govern. 

 

El millor aval de l’adequació i bon funcionament del sistema actual és el gran salt 

endavant que la universitat pública ha aconseguit en les darreres dècades, malgrat 

els pressupostos escassos i les orientacions polítiques canviants. Tanmateix, no ens 

podem donar per satisfets i convé detectar i corregir les mancances i els elements 

clarament susceptibles de millora. 

 

El sistema de govern de la universitat és de fet el que suscita més crítiques per part 

de determinats sectors que el qualifiquen, sense cap fonament jurídic ni empíric,  

d’assembleari, lent, corporatiu i poc eficient. És natural que aquest sigui el principal 

centre d'atenció, ja que en depenen en definitiva la determinació d'objectius i 

prioritats, l'orientació i la configuració dels plans d'estudis, la gestió econòmica, les 

relacions amb els agents externs i molts altres aspectes. Des d’aquests sectors es 

proposa un sistema de govern inspirat en el de les empreses i entitats dissenyades 

per competir segons les lleis d'oferta i demanda, és a dir, un sistema fortament 

jeràrquic, amb assignació personalitzada de responsabilitats, nomenament piramidal 

dels diferents càrrecs, dependència en última instància dels propietaris o finançadors, 

etc.  

 

Contraposada a aquesta visió, el nostre model d’universitat es fonamenta d’una 

banda en una connexió sòlida de la universitat amb la societat mitjançant uns 

consells socials amb funcions ampliades i amb una composició i un sistema de 

nomenament que tendeixin a reforçar-ne el compromís i la implicació amb la 

institució. I, d’una altra, en un sistema de democràcia interna amb òrgans de govern 

i de participació col·legiats i càrrecs electius. 

 

Entenem que la governança en una organització de professionals com és la 

universitat, un element bàsic n’és la coresponsabilització dels seus membres en totes 

les tasques de la institució, mitjançant la participació en la presa de decisions i en la 

designació dels càrrecs i creiem que resulta clarament contraproduent el simple 

comandament generat des de fora de l’àmbit de la institució.  
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Propostes 

 

21 Un model de governança que permeti: 

 reforçar el model social d'universitat; 

 refermar l'esquema de govern adoptat en les últimes dècades; 

 centrar els esforços en aprofundir i millorar el model actual; 

 reforçar els elements que caracteritzen la universitat com a servei 

públic; 

 reforçar els lligams entre el sistema universitari i la societat. 

 

22 Un model de governança en el qual la responsabilitat de l’administració del 

sistema universitari se centri en: 

- 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 ajuts per tal 

de garantir la igualtat d’oportunitats,  

- vetllar per que siguin satisfetes les demandes socials  i siguin respectats els 

principis generals de servei públic, equitat, cooperació, etc.  

 

23 El Consells Socials han de recuperar la seva funció primigènia de lligam entre 

la societat i la universitat, fent arribar a la universitat les inquietuds i les 

necessitats socials, i valorant les possibilitats de la universitat per satisfer-les. 

D’altra banda, han de ser el canal principal de rendició de comptes dels 

resultats i objectius assolits per la institució.  

 

24 Un sistema de governança que atorgui a la comunitat acadèmica de la 

universitat la responsabilitat en les decisions de caràcter acadèmic i 

d’organització interna, com ara: 

- l’organització docent (matèries, metodologia, ...), 

- l’organització de la recerca (grups de recerca, col·laboracions,...), 

- l’assignació de tasques (docència, recerca, gestió) a cada membre del 

personal al servei de la universitat, 

- la cooperació amb altres universitats. 
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25 Un sistema de governança que reforci els mecanismes de control pressupostari 

per part de l’administració educativa, de forma compatible amb l’exercici de 

l’autonomia universitària.  

 

26 Plena professionalització i estabilització de la gerència de les universitats, 

actualment amb massa dependència del rector o rectora, de manera que 

pogués assumir de forma efectiva la responsabilitat de retre comptes sobre la 

gestió econòmica de la universitat.  

 

27 Millorar els canals de representació i participació de l’estudiantat més enllà de 

la seva exclusiva participació en els òrgans de govern, establint canals 

complementaris d’interlocució directa entre l’estudiantat i els equips directius 

de les unitats acadèmiques i fomentant  l’associacionisme de l’estudiantat 

(cultura, esport, cooperació,...), aspecte que també forma part de la seva 

formació com persona activa i integrada en la vida ciutadana.  

 

 

 

 


