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SOBRE EL GOVERN DE LES UNIVERSITATS 
 
MOCIÓ presentada al punt 8 de l'ordre del dia 
Claustre Universitari del 24/02/2014 

Antecedents 

Des de  l'aprovació de  la Llei orgànica de modificació de  la LOU  (LOMLOU), el 2007, entitats 
diverses  han  llançat  propostes  de  modificació  del  sistema  de  govern  de  les  universitats 
públiques espanyoles. En el curs de 2013 s'han fet públiques les d'una ponència i una comissió, 
impulsades,  respectivament,  pels  governs  de  la  Generalitat  i  d'Espanya  i  s'ha  anunciat 
recentment que ambdós governs compartien la voluntat de reformar la legislació pel que fa al 
sistema de govern de les universitats públiques. Les dues propostes esmentades difereixen en 
alguns detalls, però coincideixen en  llurs trets bàsics: hi hauria un òrgan de govern únic, amb 
forta presència de membres  externs  a  la universitat, que determinaria  l'elecció de  rector o 
rectora, qui designaria els responsables de les unitats de la universitat. 
 
L'exercici de la crítica és inherent a la universitat i, per tant, aquesta ha de ser crítica amb el la 
mateixa  i  ha  de  considerar  atentament  les  opinions  externes  sobre  les  seves  activitats.  En 
aquest sentit, el Claustre és conscient que l'actual sistema de govern universitari, al costat de 
punts  forts  als  quals  es  pot  atribuir  una  part  considerable  de  l'expansió  quantitativa  i 
qualitativa del sistema universitari, amb recursos molt inferiors a aquells de què gaudeixen les 
universitats públiques de bona part dels països del nostre entorn, presenta punts  febles que 
convindria corregir, mitjançant un diàleg sense apriorismes entre l'Administració i les mateixes 
universitats  públiques.  Ara  mateix,  un  canvi  brusc  del  sistema  de  govern  seria  clarament 
inoportú,  perquè  les  universitats  ja  han  hagut  d'assimilar  en  poc  temps  diverses  reformes 
legislatives d'envergadura  (LOU, 2001;  LUC, 2003;  LOMLOU, 2007)  i perquè els darrers anys 
han  hagut  de maldar  i  segueixen maldant  per mantenir  la  qualitat  del  servei  públic  en  les 
condicions derivades de les duríssimes retallades que els han estat imposades. 
 
El  govern  de  cada  universitat  s'ha  de  considerar  conjuntament  amb  el  govern  del  sistema 
format pel conjunt de  les universitats públiques  i amb el finançament. Sense un finançament 
suficient  i estable no es pot garantir el respecte de  l'autonomia universitària reconeguda a  la 
Constitució Espanyola. Ni es pot pretendre que  les universitats  assoleixin nivells de qualitat 
encara més alts amb recursos tan migrats com els que disposen. 
 
A més,  el  Claustre  valora molt  negativament  les  propostes  de  la  ponència  i  de  la  comissió 
esmentades,  inspirades  en  algunes  universitats  de  països  amb  tradicions  universitàries 
completament  diferents  a  la  nostra  i  en  reformes  legislatives  recents  que  no  han  pogut 
mostrar encara quines conseqüències han tingut sobre els resultats de l'activitat universitària. 
L'existència d'un òrgan únic de govern, amb membres externs i interns, implica que uns i altres 
hagin de prendre decisions que no és convenient per a  la  institució que prenguin, per manca 
de competències o per conflicte d'interessos. D'una altra banda, els sistemes jeràrquics que es 
proposen  són  inadequats per a una  institució com  les nostres universitats, en  les quals  s'ha 
mostrat  la  importància  decisiva  de  la  participació  i  la  coresponsibilització,  que  són 
inseparables, en l'assoliment dels resultats. 
 
Per tot això el Claustre universitari acorda manifestar que: 
 
1) Considera improcedent una modificació dràstica del sistema de govern de les universitats 

públiques en les circumstàncies actuals. 
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2) Rebutja  les propostes basades en un òrgan de govern únic  i en un  sistema  jerarquitzat, 
perquè  són  inadequades  per  a  la  institució,  en  atribuir  a  un mateix  òrgan  funcions  de 
naturalesa molt diversa i en eliminar la participació de la comunitat universitària. 

 

3) L'establiment d'un sistema de  finançament suficient  i estable és una condició necessària 
perquè  el  sistema  assoleixi  noves  fites  i  perquè  es  respecti  realment  el  principi 
constitucional d'autonomia universitària.  I, per tant, s'ha de considerar com una condició 
de qualsevol reforma del sistema de govern. 

 

4) Per millorar el sistema de govern universitari caldria delimitar clarament les funcions i les 

responsabilitats de  l'Administració, dels consells socials  i de  les comunitats universitàries 

en el govern del  sistema universitari  i en el de cada universitat, així com  també establir 

procediments que garanteixin la transparència i la rendició de comptes. En particular, i per 

tal que els consells socials puguin exercir més eficaçment  les funcions que corresponen a 

uns òrgans que són majoritàriament externs i que vinculen la universitat amb el conjunt de 

la societat, i que puguin assolir millor les seves responsabilitats, cal modificar la composició 

així  com  el  procediment  pel  qual  es  nomenen  els  seus  membres  amb  l’objectiu 

d’assegurar‐ne l’adequació i la dedicació a les funcions que li són pròpies, de manera que 

cada Consell Social reculli la pluralitat de punts de vista i sensibilitats que estan presents a 

la societat. 
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PERSONES SIGNATÀRIES DE LA MOCIÓ 
 
AGUILERA MILLAN, ANGEL 
ALVAREZ MARTINEZ, CARLOS 
ANGULO BAHON, CECILIO 
FABREGAS BARGALLO, FRANCESC XAVIER 
FERRER ANGLADA, NURIA 
HERNANDEZ MARSA, SANDRA 
JURADO MARCO, CONSUELO 
MARCO GOMEZ, JORDI 
MARTINEZ FARRE, FRANCESC XAVIER 
MORILLAS MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER 
RODRIGUEZ CANTALAPIEDRA, INMACULADA 
RODRIGUEZ GILI, CARLOS 
SIMO GUZMAN, JOSE 
TALLON MONTORO, M. CARMEN 
TEIXIDO ROMANOS, JOSE ORIOL 
TRIBO BUSQUETS, JOSE 
VERDUGO ARIAS, FERNANDO 
VILLAVERDE GARCIA, JOSE ALBERTO 
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