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Posicionament de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya en 
matèria de sistema universitari de Catalunya 

 

1.- Antecedents 

 

PIMEC ha desenvolupat, en els darrers temps, una intensa activitat  relacionada amb 
el sistema universitari de Catalunya. A través del Grup de Treball dels representants 
de PIMEC als Consells Socials de les universitats públiques catalanes,  dels freqüents 
contactes bilaterals amb diferents òrgans del sistema (rectors, presidents de Consells 
Socials, càrrecs de l’administració amb competències directes, professionals amb 
participació en el sistema, etcètera) i, evidentment, del seu contacte directe amb els 
empresaris i empresàries de les pimes catalanes, PIMEC ha fet un esforç per articular i 
difondre un conjunt de propostes per a la millora del sistema universitari de Catalunya 
que s’ha materialitzat en els següents documents: 

 

• Per una reforma ambiciosa del sistema universitari: manifest per la millora del 
nostre capital humà i la sostenibilitat de les universitats públiques en un entorn 
global (febrer 2011) 

• Propostes de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya a la Comissió 
per a l’estudi de la governança del sistema universitari de Catalunya (febrer 
2012) 

• Primera valoració de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya sobre 
l’avantprojecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de 
Catalunya (abril 2012) 

• Reflexions de PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya sobre els 
documents tercer i quart de la Comissió per a l’estudi de la governança del 
sistema universitari de Catalunya (maig 2012) 
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La bona acollida que han tingut aquests documents, juntament amb la voluntat ferma 
de PIMEC de fer sentir la veu del sistema productiu català, especialment de les petites 
i mitjanes empreses, just quan sembla que és moment de recollir els fruits d’aquest 
debat i traduir-los en accions concretes que, sens dubte, modelaran el futur model 
universitari, justifica plenament l’elaboració i presentació del present document. 

 

PIMEC considera que el nostre sistema universitari ha de guanyar en eficiència i 
eficàcia  donat l’ important poder de contribució a la millora i a la recuperació del país. 
Això, no només per una qüestió de sostenibilitat economicofinancera sinó 
fonamentalment per la necessitat de millorar el retorn (no exclusivament en termes 
econòmics ni a curt termini) que s’obté dels recursos públics que s’inverteixen i que, en 
alguns àmbits, encara està ben lluny d’arribar als seus valors òptims.    

 

Per tant, aquest document és el recull d’un debat i d’una feina intensa, una proposta 
necessàriament dinàmica i per tant d’alguna forma temporal, que presenta, de manera 
ordenada, les inquietuds i demandes que les petites i mitjanes empreses del teixit 
productiu català formulen al sistema universitari del seu país. 

 

S’ha optat per presentar les propostes agrupades al voltant de dos eixos, ja que 
s’entén que la incidència d’aquests dos factors és tan forta que mediatitza la majoria 
de factors que s’analitzen. 

 

2.- L’ organització del sistema universitari i de les universitats públiques 

 

Nivells de governança: cal separar el debat entre el nivell de governança del sistema 
universitari i els elements que el configuren, prenent com a unitat la universitat. 
(Entenem que el disseny de l’organització interna de cada universitat correspondria a 
cada universitat en funció de la seva missió, els seus objectius i plans estratègics.) 

 

D’altra banda, cal fer constar que els problemes del nostre sistema universitari no 
deriven en absolut de la manca de talent, sinó de la forma en què aquest s’organitza i 
d’algunes dinàmiques que, a força de dilatar-se en el temps, han configurat un sistema 
tancat en si mateix i molt reticent a introduir canvis. 

 

Parlarem, doncs, per una banda de l’ organització del sistema universitari públic i per 
l’altra de l’organització de les universitats públiques.  



3 
 

2.1.- Organització del sistema universitari públic:  

 

Impulsar la vertebració del “sistema” com a conjunt, promovent i renovant aquells 
instruments existents (AQU o Consell Interuniversitari, ACUP, per exemple) i establint-
ne de nous que ajudin el sistema a posicionar-se com a conjunt en l’escenari 
universitari internacional i estatal (marca), de manera que donin suport a les iniciatives 
pròpies de cada universitat en matèria d’internacionalització (per exemple) i tinguin un 
paper decisiu en l’establiment de l’oferta formativa (més enllà de la racionalització que 
promogui cada universitat segons els seus propis criteris acadèmics o econòmics). 

 

Així per exemple, l’AQU és un instrument molt necessari dins el sistema però que, en 
aquests moments,  no aporta tot el que fora desitjable degut, entre d’altres factors,  a 
la seva composició i forma de treballar. 

 

Pel que fa a la planificació de l’oferta formativa, cal avançar en la línia de nous 
itineraris bàsicament professionalitzadors (enfront d’altres de més academicistes, 
amb els quals necessàriament han de conviure), en què la participació de les 
empreses serà fonamental tant en la detecció de necessitats, com en el disseny de 
continguts o en el desenvolupament dels estudis (per exemple a través de les 
pràctiques no professionals).  

 

D’altra banda, caldria explorar noves fórmules d’organització dels estudis, on les 
diferents universitats competissin entre elles oferint diferents nivells formatius, amb 
matèries bàsiques i generals comunes (eliminant així algunes estructures intermèdies, 
com ara facultats o departaments). Els alumnes podrien així anar triant el seu itinerari 
formatiu, no només en els seus estudis inicials sinó al llarg de tota la seva vida 
professional (Lifelong Learning). 

 

No hem d’oblidar que els estudis universitaris s’organitzen per àrees de coneixement 
(cada cop més concretes), però que el món del treball s’organitza en llocs de treball on 
s’apliquen competències professionals molt diverses (algunes de diferents àrees de 
coneixement i d’altres que no s’aprenen en exclusiva dins de l’àmbit universitari, com 
per exemple les competències transversals). Cal que la formació universitària més 
professionalitzadora adopti el llenguatge de les competències professionals (el 
que es sap fer) i deixi de banda el llenguatge dels continguts curriculars (el que 
s’ha estudiat) si realment es vol millorar l’ocupabilitat dels titulats. 
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Cal separar la demanda explícita (futurs alumnes universitaris) de la demanda del 
sector productiu (que sovint està massa oculta) i prendre consciència de l’alt valor 
estratègic que suposa el sistema universitari com a factor de competitivitat i de 
desenvolupament territorial, i com a promotor i prescriptor del nou model 
productiu. És precisament aquest alt valor estratègic que es tradueix en la generació 
de riquesa d’un territori i d’un país el que justifica i fa necessària la major 
participació i implicació del sistema universitari en la resta de polítiques 
públiques (polítiques industrials o  d’equilibri territorial, per exemple).   

 

Relacionant aquesta major coordinació amb la resta de polítiques públiques, però 
entenent que superaria aquest àmbit, seria necessari cercar models d’èxit 
internacionals on la universitat exercís un paper decisiu en la promoció i 
desenvolupament de sectors/subsectors estratègics per a l’economia del nostre 
país. Cal alinear fortament les prioritats estratègiques del país amb l’activitat en el si 
de les nostres universitats, especialment les públiques. 

 

Cal incentivar la col·laboració en la gestió de les diferents universitats del 
sistema, tant des del punt de vista de la maximització dels recursos (infraestructures i 
personal de tot tipus, docent i investigador en les seves diferents categories i PAS), 
com de l’aplicació de sistemes de gestió conjunts (operacions, serveis als estudiants, 
àmbits de suport a la gestió universitària, etcètera).  

 

En aquest mateix sentit, cal explorar vies de col·laboració i sinergies amb la 
Formació Professional de Grau Superior, que és l’altre element del sistema de 
formació superior (que com a tal sistema no existeix i caldria donar-li visibilitat).   

 

Altrament, caldria disposar d’una visió conjunta de tot el sistema de formació (la 
del sistema educatiu, la del sistema universitari i la de l’àmbit laboral –formació 
per a l’ocupació–) per poder donar una resposta coherent i global a determinades 
necessitats dels sistema productiu i de la societat.  

 

És d’aquesta visió de conjunt de tot el sistema de la formació que cal treballar 
per exemple la cultura empresarial (en el seu sentit més ampli i noble) i dels 
seus valors. Per exemple caldria connectar el programa del Departament 
d’Ensenyament, Catalunya escola d’emprenedors, amb els programes que es 
dissenyen en l’ àmbit universitari. 
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Pel que fa a l’articulació del sistema, cal impulsar la segmentació i especialització 
dels elements que integren el sistema universitari en una doble vessant no 
excloent: 

 

• Vocació territorial i vocació d’excel·lència internacional en determinades 
branques de coneixement (atracció de talent, tant d’alumnes com de personal 
docent i investigador). En aquest sentit, els Campus d’Excel·lència 
Internacionals han d’esdevenir instruments de suport per a aquesta 
especialització i no només fonts d’ingressos addicionals.   

 
• Vocació docent, investigadora i de transferència de coneixement –no 

només tecnològic–, i dins de la vocació docent aquella més dirigida directament 
a la incorporació al sector productiu (públic i privat, i dins del privat, per compte 
propi i aliè) i a la formació continuada d’aquests professionals, o bé a una 
funció més acadèmica. Tradicionalment les nostres universitats han estat més 
centrades a generar coneixement que a transmetre’l. La funció del sistema 
universitari va més enllà, fins i tot, d’aquesta generació i transmissió del 
coneixement i n’ha d’esdevenir el veritable eix vertebrador.      

 

En qualsevol d’aquestes dues vessants cal establir autèntiques relacions de 
cooperació i col·laboració entre les nostres universitats i les d’arreu del mon, 
tant en la línia docent com en la investigadora. Caldrà avançar en el disseny de 
màsters internacionals d’excel·lència. 

 

Entenem que una universitat de qualitat es caracteritza per: 

 

• Ser capaç d’oferir en el seu si (com a sistema) estudis i formació 
comparable a les millors universitats del mon que donin oportunitats de 
progrés als alumnes tot contribuint a l’avenç del país 

 

• Ser capaç d’oferir diferents nivells d’exigència segons  l’especialització 
de cada universitat que haurà d’anar relacionada amb els criteris de selecció 
de l’alumnat  

 

Els profunds canvis que necessita els sistema universitari poden venir bé per 
l’evolució (sempre més lenta del desitjable i amb una resistència interna al canvi 
important), bé per la implantació progressiva d’una estructura d’excel·lència que 
permeti construir a partir del bo i millor del sistema actual.   
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Així doncs PIMEC aposta pel desenvolupament de la rúbrica Universitat de 
Catalunya o fórmules  semblants, per desenvolupar algunes d’aquestes funcions 
(altres haurien de continuar en el Govern i l’administració)  i esdevenir, a més, l’òrgan 
suprauniversitari que, amb plena autonomia i independència, desenvolupi la gestió del 
finançament del sistema. La configuració d’aquest òrgan hauria de superar la lògica de 
les legislatures, rendir comptes al Parlament de Catalunya i estar molt obert a la 
participació de la societat i, sobretot, del sistema productiu.  

 

2.2.- Organització de les universitats:  

 

PIMEC entén que els canvis en la governança de les universitats ha de ser un element 
facilitador per a la introducció d’altres canvis.  

 

El model de governança ha de ser prou flexible per adaptar-se a les diferents 
realitats, però que  haurà de permetre una organització eficaç que afavoreixin 
l’alineació dels objectius propis de cada universitat amb la missió del sistema 
universitari. En qualsevol cas ha de contenir els següents elements: 

 

• Participació majoritària de la societat civil (especialment del teixit productiu) 
en el màxim òrgan de govern, amb competències plenes en matèria 
d’estratègia i de gestió economicofinancera (Consells Socials o la seva 
evolució). Aquest òrgan, salvant les distàncies, hauria de ser l’equivalent a un 
consell d’administració d’una empresa i per tant hauria de tenir competències 
executives, per exemple, en el nomenament del rector i del seu equip (que 
haurien de ser triats per les seves competències professionals , amb 
independència de la seva vinculació o no al món universitari). 

 

• Caràcter consultiu de l’òrgan de participació de la comunitat universitària, 
amb funcions orientadores en matèria acadèmica (claustre, senat o d’altres 
formes d’organització). 

 

• Adopció de nous sistemes d’elecció dels òrgans de govern i de gestió, 
independents els uns dels altres, que garanteixin la independència, la 
valorització de les competències professionals (assolides dins o fora del 
sistema universitari) i la participació de la societat civil. Eliminació del 
requeriment de pertinença al sistema universitari per participar en el govern i la 
gestió.    
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• Progressiva professionalització dels òrgans de gestió i implantació de la 
cultura directiva, capacitat real de configurar equips de treball propis, alineats 
amb els objectius dels Plans Estratègics aprovats pel màxim òrgan de govern. 
Adopció de sistemes de gestió validats i contrastats. Excel·lència en la gestió 
com un valor explícit. Formació continuada en gestió universitària.  

 

• Implantació de nous sistemes de gestió dels recursos humans que 
permetin la màxima captació i retenció (a nivell internacional) de talent docent i 
investigador, i tingui màxima cura de les seves carreres professionals, 
promovent la formació continuada i la seva mobilitat a nivell de l’estat però, 
sobretot, a nivell internacional. Sistemes que facilitin la flexibilitat interna i la 
introducció de retribucions variables enfront d’escenaris estàtics i models 
exclusivament funcionarials.    

.   

 

3.- Finançament, avaluació i rendició de comptes   

 

Partint de la base que el mètode de finançament del sistema universitari condiciona 
més del que seria desitjable el seu propi funcionament i genera una tendència infinita 
cap al creixement (més alumnes, més instal·lacions), s’han d’introduir canvis 
importants en el mètode que empenyin les universitats,  d’una forma decidida però no 
traumàtica, cap a nous escenaris. 

3.1. Nou mètode de finançament, que hauria de contenir els següents 
elements: 

 

• Finançament públic: increment del finançament variable, que necessàriament 
ha d’anar lligat a resultats.  

• Finançament privat: increment del finançament amb fons privats, d’empreses 
o entitats privades i també provinents de les taxes universitàries. PIMEC entén 
que cal acostar el preu de la taxa pública al preu real del cost de la plaça 
universitària. En paral·lel, però, cal articular una política de beques potent 
dirigida a garantir l’accés als estudis universitaris (taxes, ajuts a la manutenció, 
materials, etcètera) a aquelles persones amb bons expedients acadèmics i 
pocs recursos econòmics (beques compensatòries), i afavorir l’excel·lència 
acadèmica (beques d’excel·lència). Fins ara l’equitat del sistema s’aconseguia 
exclusivament per unes taxes universitàries molt baixes (en relació al cost real 
de la plaça) i una política de beques anecdòtica. 
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És en aquest sentit que PIMEC entén el concepte d’universitat pública: 

 

• Equitat: qualsevol alumne amb capacitat, amb independència dels seus 
recursos econòmics,  ha de tenir accés al sistema universitari. 

• Exigència: el sistema universitari ha d’adoptar els mecanismes oportuns per 
garantir que els seus alumnes aprofiten els recursos que es posen al seu 
abast. Fins ara el sistema ha estat massa permissiu.  

• L’oferta formativa ha d’estar relacionada amb certa intensitat amb les 
possibilitats de trobar una feina adient.  

 

3.2. Canvis en la gestió economicofinancera 

 

Les universitats han de treballar, sense cap mena de dubte ni excepció, sota els 
principis d’equilibri pressupostari i d’autosuficiència financera.   

Les universitats han de respondre, amb absoluta transparència, de tots els ingressos 
públics i privats que reben. Aquesta transparència ha de venir donada per la 
implantació d’un sistema d’imputació de costos amb una base comuna que 
permeti la valoració, interpretació i comparació de les dades de totes les 
universitats que reben fons públics. 

La rendició de comptes ha de tenir una doble vessant: interna (a través dels 
Consells Socials o dels òrgans futurs que els substitueixin) i externa, a la societat, 
representada en el màxim òrgan del país, el Parlament de Catalunya. També ha 
d’incloure qualsevol activitat que es faci en el si de la universitat (entesa aquesta 
última en el sentit més ampli, per donar cobertura a totes les estructures de diferent 
naturalesa que en aquests moments s’agrupen en el seu si). Tot entenent que els 
horitzons de valorització de les diferents activitats universitàries poden ser molt 
variables (per exemple les inversions en investigació), és necessari establir un 
conjunt de principis que ordenin els comptes universitaris.  

 

3.3.- Avaluació 

Entenem que l’avaluació és un element crític per construir un sistema universitari 
eficient i eficaç.  Tractarem el concepte des de dos punts de vista: 

 

• Avaluació externa: PIMEC ja va manifestar la seva preocupació davant 
l’avantprojecte de llei de l’AQU en considerar que els canvis introduïts eren 
massa tímids i no resolien el nus gordià: malgrat que l’AQU és una agència 
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externa, la seva composició dificulta enormement la independència necessària 
(el que avalua no pot formar part d’allò que s’avalua). És en aquest sentit que 
PIMEC demana la màxima vinculació de la societat civil a aquest òrgan.  

Només des de l’establiment d’un conjunt d’indicadors que abastin tota la 
activitat universitària i se centrin en l’impacte de les activitats es podrà arribar a 
escenaris on realment el sistema universitari pugui tancar el cercle virtuós 
(planificació, execució i avaluació). La maduresa del sistema es concretarà en 
l’evolució d’indicadors de satisfacció i d’inputs cap a indicadors de procés i de 
resultat (output), per arribar als d’impacte (outcomes).   

 

• Avaluació interna: la cultura de l’avaluació ha de formar part del hard-core de 
la cultura de les nostres universitats (com de totes les polítiques públiques, és 
a dir, totes aquelles que es financen amb fons públics amb independència de 
la naturalesa de l’entitat –pública o privada– que l’executa).   

 

 

 

Barcelona, juny 2012 

 


