
 
CONSIDERACIONS AL TEXT DE LA PONÈNCIA 
José B. Mariño Acebal 
Membre de la Comissió en representació de la UPC 
22 d’abril de 2013 
 
 
Consideració 1 
 
Amb gran encert el text de la ponència situa la qüestió concreta de l'estructura de govern de 
les universitats en un marc més general, que inclou qüestions com ara l'autonomia, el 
finançament i el retiment de comptes, sense oblidar l'estructura organitzativa de les 
universitats i l'estatus del professorat. La posició de partida és que el govern de les 
universitats, entès en un sentit ampli, ha de configurar-se harmònicament perquè aquestes 
ofereixin el millor servei possible a la societat. 
 
En el seu apartat IV.2, el text fa una proposta concreta per a la configuració de l'estructura 
de govern de les universitats, que és una importació gairebé literal del model practicat a les 
universitats de certs països del nord d'Europa. 
 
Sense entrar en detalls del model, la proposta és discutible en primer lloc perquè no se situa 
en el context dels problemes concrets que es pretenen resoldre ni dels altres aspectes 
contemplats sobre govern de les universitats, i no es justifica la seva preferència davant 
altres models possibles desenvolupats dins de la Unió Europea. Tampoc s'analitza en relació 
a la cultura universitària imperant, que en últim terme serà  un factor determinant en l'èxit 
de la reforma. 
 
En segon lloc, la proposta no és operativa perquè assumeix que una mera modificació del 
model de selecció dels gestors de la universitat és la clau perquè aquesta assumeixi els 
canvis que la societat demana. És cert que les universitats en general tenen problemes 
d'agilitat i d’eficàcia en la presa de decisions, i dificultats perquè aquestes s'alineïn 
òptimament amb les necessitats i expectatives socials. Això no obstant, la solució dels 
problemes de govern no ve principalment d’una reforma per a la designació de rector i altres 
membres de l'equip de govern. Cal dotar-los d'instruments legals perquè les seves decisions 
puguin ser eficaces. Respecte a això, és important l'estatus del professorat, com esmenta el 
text de la ponència, però també és determinant el model de finançament de l'activitat 
acadèmica en tota la seva amplitud, incloent-hi la investigació. 
 
D’altra banda, l'adequada resposta a les expectatives socials no depèn exclusivament de les 
universitats sinó també de la resta d'agents de la política universitària, govern de la 
Generalitat inclòs. 
 
En conclusió, resulta feble una proposta concreta de model de govern de les universitats si 
no es fa dins d'una proposta de reforma de la totalitat del sistema universitari, o per resoldre 
unes mancances concretes adequadament diagnosticades dins del model en vigor, i si no es 
justifica en relació als objectius esmentats o a les carències a solucionar.  
 



 
 
Consideració 2 
 
L'èxit d'un model en un context social i cultural determinat no garanteix el mateix èxit al seu 
trasplantament a d’altres entorns. En particular, el model que es proposa planteja diverses 
incerteses, entre les quals podem esmentar: 

1. El cos legal, la tradició de les organitzacions socials i el caràcter dels costums en la 
vida comunitària són molt diferents en l'aquí i ara de Catalunya i en els països on el 
model proposat gaudeix de prestigi. 

2. El model proposat pot portar indegudament la politització de la vida universitària, 
com ja ha passat en altres àmbits institucionals. 

3. Un model de govern totalment jeràrquic està  fora de la tradició de la universitat 
espanyola i pot conduir a la pèrdua de la implicació dels millors. 

4. L'eventual control polític i la forta estructura jeràrquica del govern de la universitat 
pot conduir a un canvi continu d'estratègia i prioritats a l'atzar del color dels governs 
de torn, reproduint la perniciosa tradició que actualment patim en polítiques 
educativa i universitària. 

 
 
 
Consideració 3 
 
Un factor decisiu perquè qualsevol institució respongui a uns objectius determinats és el 
finançament. En l'actualitat no disposem d'un model que estableixi criteris clars en el 
finançament de les universitats. Tal com proclama la ponència, necessitem lligar el  
finançament al retiment de comptes, amb conseqüències en funció del grau d'èxit en la 
consecució d'objectius concrets al servei de la societat. La Generalitat té la competència 
legal per emprendre l'estudi i redacció d'aquest model. Aquesta actuació pot ser molt més  
decisiva que la implantació de l'esquema de govern de les universitats que es proposa. 
 
 
 
Consideració 4 
 
El sistema de govern que configura la LOM-LOU es pot descriure en els termes següents: 
 

  - Un Claustre Universitari, sense atribucions de govern, deliberant, amb les úniques 
competències d'elaborar els Estatuts de la universitat, elegir els seus representants al 
Consell de Govern i, en casos molt excepcionals, convocar eleccions a rector o rectora. 

 
  - Un Consell de Govern, de mida reduïda, amb atribucions acadèmiques i econòmiques, 

constituït gairebé en la seva totalitat per acadèmics. 
 
  - Un Consell Social, constituït en la seva majoria per representants socials, amb una 

missió d'interlocució entre la societat i la universitat, i amb atribucions de supervisió 
econòmica. 



 
Aquest sistema és pròxim a moltes de les variants de govern que es practiquen a les 
universitats europees. Els principals problemes d'aquest esquema són l'ambigüitat legal -en 
delimitar les atribucions sobre la gestió dels recursos humans i materials entre Consell de 
Govern i Consell Social-, i la composició del Consell Social, que ho fa poc operatiu. 
 
Una possibilitat a contemplar seriosament és la reforma del Consell Social, tant en les seves 
atribucions com en la seva composició, perquè pugui exercir eficaçment la seva missió de 
suport estratègic a la universitat i incideixi realment en la gestió dels recursos humans, 
materials i financers de la universitat. El Consell Social pot assumir les competències que la 
proposta de la ponència atribueix al Patronat, llevat la capacitat de designar el rector o 
rectora. Aquesta eventual reforma té cabuda actualment en el marc competencial de la 
Generalitat.  
 
 
 
Consideració 5 
 
Un dels problemes més importants que pateix el govern de les nostres universitats és la 
manca de professionals adequadament i especialment formats per a la direcció i la gestió 
universitàries. És una deficiència que és urgent resoldre per augmentar l'eficàcia en el 
govern universitari. Encara que no recollit per la ponència, aquesta qüestió requereix 
l'atenció del govern polític. És important establir un pla que permeti disposar de persones 
que coneguin la universitat en profunditat i disposin de les competències adequades per a 
un govern eficaç de les universitats. 
 
 
 
Consideració 6 
 
D'acord amb el document “University Autonomy in Europe II: the scorecard”, les universitats 
espanyoles gaudeixen actualment d'una autonomia molt limitada en comparació amb la 
resta d'estats europeus: 
 
   - En capacitat d'organització, les universitats espanyoles es troben en la posició 19 de 28. 
   - En autonomia financera, ocupen la posició 17 de 28. 
   - En autonomia per a la gestió de personal, són al lloc 26 de 28. 
   - En autonomia acadèmica, la situació és 17 de 28. 
 
És evident que l'autonomia de les universitats a l’Estat Espanyol és manifestament 
millorable. Es posa de manifest que es requereix una reforma profunda de tot el sistema 
legal i organitzatiu universitari. Aquesta reforma no es pot improvisar i ha de realitzar-se 
amb un pacte de les principals forces polítiques i representatives de la nostra societat. 
 

 

 

 



Consideració 7 
 
Com ja s'ha dit, el text de la ponència posa en relació encertadament l'autonomia 
universitària i el model de governança. No obstant, la ponència omet l'anàlisi de les 
conseqüències que la configuració concreta de l'organització del govern de les universitats 
implica en la naturalesa i el grau de l'autonomia. Això és particularment rellevant, quan la 
ponència proposa “un programa de reformes que sigui voluntari per a les universitats. No cal 
una única forma d’actuar, ni un sol sistema de governança. Els estímuls per al canvi són 
fonamentals, però en la implantació d’un nou sistema hi haurien de tenir cabuda universitats 
que segueixen com ara i d’altres que apostin per aquesta nova forma.” Ens podem preguntar 
quina relació es proposa establir entre la reforma del model de govern per una universitat i 
l'autonomia que pot assolir. 
 
 


