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DOCUMENT DEL PSC EN RELACIÓ A L’INFORME FINAL DE LA PONÈNCIA PER A L’ESTUDI DE 

LA GOVERNANÇA DEL SISTEMA UNIVERSITARI DE CATALUNYA 

 

Preàmbul 

La Comissió per 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.  La  missió  d’aquesta  comissió  era  “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”. 

El Grup parlamentari  socialista, en múltiples ocasions en  l’anterior  legislatura  i en  l’actual 

proposava  un  “Acord  Nacional  pel  Sistema  Universitari  de  Catalunya”,  i  un  Pla  de 

finançament per la Universitat Pública de Catalunya. 

El  funcionament  de  la  comissió  ha  estat  irregular,  donada  la  convocatòria  anticipada 

d’eleccions  catalanes  a  finals  del  2012,  les  continues  retallades  als  pressupostos  de  les 

universitats públiques de Catalunya  (del 20% conjuntament amb un  increment d’entorn al 

65% dels preus de  les matrícules) i la generació de desconfiança del valor del propi sistema 

universitari públic  tant per part del Govern de  la Generalitat  com per part del Govern de 

l’Estat. 

Finalment, el text de la ponència sembla avalat pel Govern, però no ha estat consensuat en 

el  si  de  la mateixa  comissió. Malgrat  les  consideracions  fetes,  el  PSC  considera  que  cal 

continuar buscant un gran acord de país, polític, social i amb la comunitat universitària, ara ja 

en el  si del Parlament de Catalunya  i  amb el Consell  Interuniversitari de Catalunya,  sense 

oblidar  que  el  ministre  Wert  pot  proposar  o  imposar  modificacions  legislatives  que 

condicionin la política universitària de Catalunya. 
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El  consens  només  serà  possible  si  l’objectiu  és  la modernització  i  adaptació  dels  sistema 

universitari als temps actuals, donant valor i confiança a l’actual i no obviant els documents 

elaborats a nivell europeu (EU‐15; document del 2009 d’autonomia universitària a Europa), 

espanyol  (Documento  sobre Gobernanza Universitaria, 2010‐2011) o el  Llibre Blanc de  les 

Universitats Públiques de Catalunya. 

Per prestigiar  la universitat no pot  semblar que desprestigiem el  camí  fet o que  fem una 

esmena a la totalitat. 

Cal acceptar  la  realitat socioeconòmica de Catalunya,  immersa en una necessitat de canvis 

en  el  model  d’economia  productiva  amb  un  alt  índex  d’atur  i  precarietat,  incloses  les 

persones amb formació universitària, la migració de persones joves altament capacitades, les 

reduccions pressupostàries imposades i el qüestionament dels serveis públics. 

En aquest context,  la Universitat de Catalunya ha de redefinir una estratègia diferent d’ara 

fins  el  2030;  aportar  coneixement  a  l’economia  serà  l’únic  camí  per  un  model  de 

desenvolupament econòmic i social sostenible. 

La Universitat pot contribuir a fer de Catalunya un país basat en el coneixement, la cerca de 

qualitat i excel∙lència des del principi de l’equitat. 

 

1. Valoració global del document de la ponència 

Malgrat els processos d’actualització dels sistemes de governança universitària a Europa,  la 

diversitat de  formes d’organització  i de governança no ha tendit a disminuir; difícilment es 

pot considerar que alguna d’elles  sigui, per  si mateixa, garantia  inequívoca de millora  i de 

qualitat. El mateix es pot dir si es vol  traslladar  literalment a  les universitats el sistema de 

govern “per patronat” dels centres de recerca  impulsats per  la Generalitat, els CERCA, fent 

abstracció  de  diferències  cabdals  que  fan  difícil  la  comparació,  com  són  les  funcions 

respectives  (recerca  vs.  recerca més  formació  i  transferència),  així  com  la mida  i  la major 

complexitat (multiplicitat de stake‐holders). 
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L’informe conté qüestions  interessants, que podem contemplar en un  futur model. Però el 

nucli de la proposta mostra un plantejament unidireccional, clarament neoliberal, llunyà a la 

cultura universitària catalana,  i que sembla construït des de  la desconfiança en  la capacitat 

d’autogovern de les universitats del nostre país. 

D'altra  banda,  cal  assenyalar  que  el  document  de  la  ponència  s’adreça  de  forma  quasi 

exclusiva  a  establir  la  governança  de  “la  universitat”  i  obvia  la  governança  del  “Sistema 

Universitari  de  Catalunya”  com  a  tal,  nivell  cabdal  per  a  l’establiment  de  prioritats  i 

estratègies  de  país,  com  poden  ser  l’opció  (model)  territorial,  l’equilibri  entre  universitat 

generalista i diversificació, l’estructura i volum de l’oferta global de titulacions i les polítiques 

d’accés dels estudiants  i de suport a  l’equitat en  l’accés  i  la permanència. En aquest sentit, 

sembla  raonable  que  els  stake‐holders  de  les  universitats  també  puguin  incidir  en  aquest 

nivell organitzatiu. 

El  Sistema Universitari  de  Catalunya  presenta  una  forta  riquesa  d’institucions  públiques  i 

privades,  presencials  i  no  presencials,  territorials  o  metropolitanes,  locals  i  globals,...  i 

necessita  elaborar  una  estratègia  de  sistema  compartit.  Aquest  ha  de  prestigiar–se 

internament i externa, com un dels actius més importants del país, i que alhora permetrà la 

major eficiència del mateix. 

El  Consell  Interuniversitari  i  el  Consell  de  Coordinació  d’Educació  Superior  de  Catalunya 

(Generalitat,  món  local,  universitats,  formació  professional  superior,  sectors  i  agents 

ocupadors)  i  un  Consell  d’Estudiants  d’Educació  Superior  han  de  ser  claus  en  l’àmbit  de 

governança del sistema. Caldrà tenir també present la xarxa de recerca en tots es àmbits i els 

centres CERCA enfortint el Pacte Nacional de Recerca  i  Innovació 2013‐2020.  I al servei de 

l’avaluació i el rendiment de comptes, l’Agència de Qualitat Universitària i l’Oficina d’Accés i 

Equitat. 

Una  part molt  important  del  sistema  de  recerca  de  Catalunya  es  déu  a  les  universitats 

públiques  catalanes,  la  Universitat  de  Catalunya,  que  estan  apostant  per  un  model  de 

qualitat de la docència, intensiu en recerca, i buscant la internacionalització.  
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Caldrà articular el sistema de les universitats públiques potenciant la màxima autonomia de 

cada una, introduint una visió federativa, cooperativa i institucional (“unió en llibertat”), idea 

recollida  en  el  llibre  Blanc  de  la  Universitat  de  Catalunya,  fet  per  l’Associació  Catalana 

d’Universitats  Públiques  (ACUP),  apostant  per  la  diferenciació  i  especialització  acordant 

conjuntament  l’oferta  no  presencial  internacional,  la  incorporació  al  mercat  global 

d’educació  superior,  màsters,  doctorats  en  àrees  d’excel∙lència,  formació  professional 

superior,... i consorciant programes, titulacions, serveis, formació única no presencial, etc. 

En  l’informe  final  de  la  ponència  sobta  que, malgrat  les  apel∙lacions  constants  contra  la 

“regulació”  actual,  no  es  fan  orientacions  estratègiques  per modificar  el marc  legal  i  les 

estructures organitzatives sinó que planteja propostes comunes i rígides. 

 

2. La posició del PSC 

La universitat actual, que ha millorat extraordinàriament en els darrers trenta anys, és fruit 

de la governança establerta per la Llei de Reforma Universitària (LRU) de l'any 1983, que va 

establir les bases per a la reforma i la modernització de les universitats espanyoles. En aquest 

sentit, és important recordar que el sistema universitari a Catalunya des de mitjans dels anys 

vuitanta, amb l'impuls derivat de l’aprovació de la Llei de Reforma Universitària i la Llei de la 

Ciència,  fins  l’actualitat, després de  l’assumpció  competencial de  la Generalitat en  aquest 

terreny  i  de  les  successives  lleis  estatals  (LOU  i  LOM‐LOU),  ha  desenvolupat  un  salt 

quantitatiu  i qualitatiu, que  l'ha permès apropar‐se als estàndards de qualitat docent  i de 

recerca europeus.  

Aquest salt s’ha manifestat en quatre àmbits fonamentalment:  

‐ s’ha ampliat de forma significativa la base social d’accés als estudis universitaris; 

‐ s’ha expansionat el nombre d’universitats; 

‐ s’ha consolidat una estructuració de la docència d’acord amb els principis que han inspirat 

l’Espai Europeu d’Educació Superior; 
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‐ i finalment, ha estat capaç de fomentar “l’esclat” de la investigació científica. 

I tot això s’ha desenvolupat sense que la distància existent entre el finançament públic de la 

depesa universitària en relació a l’economia hagi disminuït. Malgrat això, és hora de canviar 

elements que augmentin l’autonomia universitària i també el retiment de comptes. 

La  governança  s’ha definir  en base  al  seu objectiu,  i no pel  seu  funcionament.  En  aquest 

sentit,  la governança ha de  fer possible  la màxima autonomia organitzativa  i permetre una 

organització interna flexible i adequada a  les característiques concretes de la institució i del 

seu entorn específic.  

Com a principi, les propostes de canvi de model de governança de les universitats públiques 

han  d’estar  orientades  a  aprofundir  en  la  democràcia  representativa  i  participativa  de  la 

pròpia comunitat universitària  i a  la dimensió social de  la mateixa. Alhora, han d’atorgar a 

l’òrgan  de  govern  de  la Universitat més  instruments  d'autonomia  universitària  i  a  l’equip 

directiu més definició del  seu  lideratge  i  les  seves  funcions. Finalment han de procurar un 

retiment de comptes regular i transparent. 

 

2.1. Autonomia organitzativa i òrgans de govern 

Caldrà acordar que  l’autonomia universitària ha de permetre autonomia de  la organització 

de la pròpia universitat, que tendeixi a la simplificació i operativitat adaptada a la diversitat 

de cada una. La organització per campus, facultats, departaments, instituts, etc. serà definida  

en el Consell Rector a proposta dels òrgans executius, escoltats els òrgans consultors. 

En  relació  als òrgans que defineixen  l’estructura de  governança,  cal distingir entre òrgans 

rectors, òrgans executius i òrgans consultors. Els dos primers han de tenir un nombre reduït 

de membres per reforçar la seva responsabilitat i la de cadascun dels seus membres, i també 

per  afavorir  la  seva operativitat.  El  seu nombre pot  ser diferent  en  funció de  la mida  i/o 

l’estructura organitzativa  (campus, dimensió  territorial,...) de  cada universitat.  L’estructura 

de  governança  ha  de  permetre  reforçar  l’autonomia  institucional  de  les  universitats  en 
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quatre  aspectes:  organització,  gestió  i  finançament,  gestió  de  personal  i  autonomia 

acadèmica.  

Pel  que  fa  als  òrgans  rectors,  existeix  una  percepció  general  de  que  la  doble  estructura, 

Consell de Govern més Consell Social, no ha donat els resultats esperats, en particular pel fet 

que els Consells Socials, en general, no han desenvolupat  la tasca per a  la que havien estat 

concebuts.  Això  aconsella  plantejar  l’existència  d’un  únic  òrgan  de  govern,  presidit  pel 

Rector/a, que incorpori representants dels diferents estaments de la comunitat universitària 

(acadèmics PDI majoritaris i PAS i estudiants representats), que en seran majoria, i persones 

externes no vinculades a  la universitat nomenades per  la societat  (buscant  les  fórmules de 

més representació democràtica). 

Aquest òrgan rector, que es podria denominar Consell Rector  (més que no pas “Patronat”, 

per diferenciar‐lo de l’òrgan habitual de les Fundacions) té com a missió el govern estratègic 

de la universitat i la supervisió de la gestió dels òrgans executius. El Consell Rector definirà el 

perfil idoni del Rector/a d'acord amb la missió, visió i objectius de la Universitat.  

Pel  que  fa  als  òrgans  executius,  han  d’estar  formats  per  membres  de  la  comunitat 

universitària i en la seva composició hi han d’estar representats els diferents estaments de la 

universitat  (PDI,  PAS  i  estudiants).  La  seva  definició,  composició  i  procediment  d’elecció, 

correspondria als Estatuts de cada universitat. El Rector/a tindrà autonomia i responsabilitat 

en l’exercici de la responsabilitat acadèmica i de gestió de la universitat i la representarà en 

qualsevol instància, i respondrà davant de l’òrgan de govern. El rector/a integrarà en l’òrgan 

executiu‐directiu  els  responsables  de  les  diferents  unitats  (centres,  departaments, 

campus,...). 

Com  a  òrgan  consultor,  el  Claustre  és  l’òrgan  arrelat  i  reconegut  en  la  tradició  de  les 

universitats  catalanes  i  el  seu  paper  ha  de  ser  d’orientació  i  supervisió  de  les  línies 

estratègiques (presents i futures) de la universitats, així com permetre la lliure expressió dels 

diferents estaments. La seva composició hauria de ser més reduïda que la composició actual, 

i comptar amb una majoria de professorat permanent. 
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Cada universitat decidirà els seus òrgans de participació i consulta en els quals la pertinença 

hauria  de  ser majoritàriament  per  elecció  i  representació:  Consell  d’Universitats,  Consell 

Consultiu de Personal, Consell d’Estudiants, etc. 

Pel que fa a l’elecció del Rector, el PSC considera important que el Rector tingui la legitimitat 

de la pròpia comunitat universitària, i per tant mantenir la intervenció d’aquesta comunitat, 

bé a través de sufragi universal o bé a través del claustre, amb selecció prèvia d’una terna 

proposada pel mateix claustre i decisió per part del Consell Rector o a l’inrevés. 

 

2.2.  Autonomia acadèmica 

Cal mantenir  el  sistema  d'accés  a  l'educació  superior  basat  en  els mèrits  i  la  capacitat,  i 

garantint  l'equitat.  La  definició  de  numerus  clausus  restarà  restringida  a  un  nombre  de 

titulacions de serveis públics essencials. La resta de  la programació acadèmica dependrà de 

cada  universitat,  amb  independència  del  finançament  públic,  i  amb  dos  elements  que 

actuaran com a condicions d’entorn, els plans estratègics de cada universitat i la cooperació 

amb  la  resta  del  sistema  universitari  de  Catalunya,  la Universitat  de  Catalunya,  per  a  les 

titulacions on hi ha concurrència.  

Cada  Universitat  en  solitari  o  cooperativament  hauria  de  proposar  la  seva  oferta  i  les 

limitacions seran per raó de qualitat, o després d’un pacte sobre el mapa de titulacions. En 

tot cas, un ús acurat dels  instruments de governança del sistema  (agència de finançament, 

avaluació  de  qualitat,  definició  estratègica,  eines  de  cooperació)  hauria  de  propiciar  una 

racionalització del sistema. 

Respecte als continguts curriculars, les universitats no haurien de tenir limitacions en la seva 

capacitat de decisió per tal de precisar  i orientar  la seva oferta en el marc d’un ús eficient 

dels  recursos  que  el  sistema  ja  ha  de  garantir  a  través  dels  instruments  de mesura  de 

l’eficiència en els models d’avaluació. En tot cas l'únic condicionament ha de ser l’acreditació 

per part de l’Agència de Qualitat Universitària. 
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2.3. Finançament 

La universitat, com a centre de formació superior i també com a principal agent de producció 

científica i de transferència, ha de poder tenir garantit un finançament suficient per a poder 

complir aquestes missions que li encarrega la societat. Si no és així, la pròpia modernització,  

competitivitat o progrés del país podria estar seriosament compromesa. 

Un sistema de finançament per a  la universitat catalana ha d’implicar quatre elements: una 

base de  finançament  suficient  amb una política pressupostària  adequada, una Agència de 

Finançament, una avaluació basada en objectius  i rendiment  i un criteri d’eficiència en  l’ús 

dels  recursos.  En  definitiva,  es  tracta  d’aplicar  amb  convicció  el  principi  d’autonomia 

universitària  donant  confiança  a  la  institució  i  al mateix  temps  demanant  un  retiment  de 

comptes regular i transparent.  

El primer element és l’establiment de  la suficiència financera, que hauria de començar amb 

la  condició  d’assolir  l’horitzó  establert  en  l’anterior  Pla  de  Millora  del  finançament 

universitari per al 2010. A partir d’aquí, el finançament hauria de créixer per a anar arribant a 

la mitjana de  la UE‐15. Aquesta política pressupostària ha d’incloure, de manera  singular, 

una revisió del model de preus públics i taxes i de beques suficients per a garantir l’accés de 

tot  alumne  amb  capacitats  per  a  estudiar  a  la  universitat  i  per  a  garantir  programes  de 

mobilitat estudiantil.  

La política de preus  i ajuts (beques per nivell de renda  i rendiment, beques‐salari, préstecs, 

ajuts de mobilitat,...) ha de ser revisada totalment per acordar si anem al model dels països 

europeus  amb  gratuïtat  de  l’educació  superior  o  a  un model  on  la  relació  preu‐beques 

garanteixi totalment la igualtat d’oportunitats. 

El  segon  element  és  el  de  disposar  d’una  Agència  de  Finançament  que  gestioni,  amb 

independència,  els  objectius  i  prioritats  del Govern.  El model  de  finançament  aplicat  per 

l’Agència  de  Finançament  ha  de  garantir  un  informe  ex‐ante  i  l’avaluació  ex‐post,  que  ha 

d’exercir  l’Agència de Qualitat Universitària d’acord amb  la definició pactada en  l’estratègia 

dels objectius, prioritats i recursos de la política universitària de Catalunya. Aquesta Agència 
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ha d’establir els criteris de finançament per a les universitats, definir‐ne els paràmetres per a 

cadascuna  d’elles  i  establir  incentius  i  desincentius.  L’Agència  ha  d’operar  amb  criteris 

objectius  i  amb  transparència  per  a  tot  el  sistema,  encara  que  puguin  haver‐hi  elements 

diferents  en  cada  universitat  en  funció  de  les  seves  característiques  o  del  seu  programa 

específic de finançament. 

El  tercer element és el de  l’avaluació  i  retiment de comptes. Aquest aspecte és clau per a 

traslladar a la societat la missió desenvolupada, si s’han complert els objectius i com s’ha fet. 

Al mateix temps ha de ser la base per a la definició d’incentius o desincentius, amb els quals 

treballarà  l’Agència  de  Finançament  per  als  programes  d’inversió  en  cada  universitat. 

L’Avaluació de la universitat ha d’estar basada en criteris contrastables i han de contemplar: 

‐ Qualitat docent i ocupabilitat dels estudiants 

‐ Producció científica 

‐ Capacitat de  transferència  i acords  i convenis amb els diferents actors econòmics  i 

socials. 

 

L’existència de diferents agències d’avaluació catalanes o estatals, de rànkings internacionals 

i d’altres  indicadors, no fa necessària  la creació d’una nova agència però sí que cal agrupar 

indicadors, criteris i avaluació del rendiment en una sola sistemàtica.  

El quart element implica programar els recursos de manera que la despesa pública que es fa 

en universitats sigui eficient  i eviti despesa recurrent o  innecessària. Per això el sistema ha 

d’implicar  una  política  de  programació  en  l’establiment  de  titulacions,  graus,  centres  de 

recerca  o  instal∙lacions  científiques  i  una  política  de  cooperació  interuniversitària  per  a 

compartir recursos i fer‐los més eficients. 
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2.4. Gestió del personal 

El  factor humà és decisiu per poder assolir  l'autonomia universitària  i els  reptes presents  i 

futurs. Dins una estratègia compartida per  les Universitats públiques  com a  servei públic  i 

amb  la consideració que el seu personal són servidors públics, cal dotar  les universitats de 

major  autonomia  en  la  gestió  de  personal.  Gestió  de  personal més  flexible,  autònoma  i 

basada  en  els mèrits  i  en  la  incentivació  professional  i  retributiva.  Aquest  és  el  cas  dels 

sistemes amb més productivitat i qualitat. D'altra banda la dicotomia funcionariat‐contracte  

no  representa una dificultat sempre que els mecanismes de selecció, avaluació  i promoció 

siguin transparents. 

Pel que fa als PDI, cal posar les bases perquè la Universitat estableixi una política de selecció, 

formació, desenvolupament  i promoció professional pròpia, basada en mèrits  i  capacitats, 

orientada  a  una major  obertura,  i  competitivitat  interna  i  internacional.  Cal  promoure  la 

mobilitat i la formació post‐doctoral prèvia a la vinculació docent i investigadora estable a la 

universitat.  A  partir  de  la  vinculació  més  estable  amb  la  universitat,  la  promoció  i 

l'estabilització dependrà en tots els casos de l’avaluació i els mèrits dels candidats. 

L’activitat acadèmica del professorat és diversa depenent de  les diferents etapes de  la vida 

professional i cal assumir les proporcions de docència, recerca, transferència i gestió en cada 

etapa.  Aquests  elements  han  d’estar  integrats  i  reconeguts  en  l’encàrrec  acadèmic  del 

professorat. 

Els canvis en base a l'autonomia de les universitats no han de ser per propiciar la precarietat i 

la  no  vinculació  a  cada  universitat,  almenys  en  l’etapa  sènior.  Cal  redefinir  la  carrera 

professional  del  PDI  i  els  models  contractuals  i  retributius.  I  cal  definir  la  promoció 

professional del PAS de les universitats públiques amb avaluació del desenvolupament de la 

seva professió. 

En el cas del PAS, la universitat millorarà els processos de selecció en base als requeriments 

tècnics i de la pròpia organització. Les universitats o el sistema universitari hauran d’establir 

una carrera professional per al PAS basada en mèrits, capacitats i rendiment. 



 

11 

 

 

Els models contractuals i retributius han de fer flexibles sempre que es garanteixin els criteris 

de transparència, publicitat i lliure concurrència per fer dels mèrits, capacitats  i habilitats la 

base del model de gestió de personal.  

 

 

El PSC considera que a  l’informe de  la ponència de  la Comissió de Governança se  li han de 

sumar  les diferents aportacions fetes per tots els membres de  la Comissió, obrint un debat 

en el Consell Interuniversitari de Catalunya i en el Parlament de Catalunya en la recerca d’un 

model  de  reformes  i  de  solidesa  del  model  de  finançament  del  sistema  universitari  de 

Catalunya, en especial de les universitats públiques, la Universitat de Catalunya. 

Finalment,  cal debatre en paral∙lel a  la  governança de  cada universitat,  la  governança del 

Sistema Universitari de Catalunya, potenciant la visió cooperativa de les universitats. 

 


