
POSICIONAMENT DAVANT LA LLEI D’UNIVERSITATS DE CATALUNYA (LUC)

La comunitat  universitària  i  la  societat  civil  catalana manifestem que  la  Llei

d’Universitats de Catalunya (LUC) tindrà una trascendència cabdal a l’hora de garantir

un sistema universitàri  català amb caràcter  públic,  crític,  científic i de qualitat  en el

marc europeu de l’ensenyament superior. És per aquest motiu que considerem que

aquesta  llei  ha  de  ser  aprovada  fruit  del  consens  i  l’acord  entre  la  comunitat

universitària, els grups parlamentaris i els agents socials. Aquest acord és necessari

pel respecte a l’autonomia universitària i l’assoliment dels reptes de futur del sistema

universitari català. En aquest sentit, realitzem un seguit de reflexions sobre diversos

aspectes que considerem prioritaris pel sistema universitari català.

La Llei  d’Universitats  de Catalunya hauria de tenir  dos objectius.  El  primer,

resoldre els aspectes negatius de la LOU que li competeixen com, per exemple, la

reforma dels òrgans de govern que aquesta última ha regulat i que representa una

agressió a l’autonomia universitària.

El segon objectiu de la LUC hauria de fer front a nous reptes que necessiten

d’un Pla de Finançament de les Universitats de Catalunya. Un pla que ens equipari

amb l’espai europeu d’ensenyament superior amb els seguents objectius:

- Impulsar la investigació i la recerca a les universitats catalanes.

- Dissenyar una política de beques equiparable als nivells europeus.

- Reduir la contribució dels i les estudiants en el finançament dels estudis

(taxes).

- Invertir en noves tecnologies com a eina de millora de la qualitat docent.

Aquests són, entre d’altres, els aspectes més importants. Però aquest Pla ha

de ser un Pla basat en la realitat i les necessitats de cadascuna de les universitats,

que no contempli un finançament competitiu entre les diferents universitats, sinó un

increment dels recursos econòmics destinats a l’ensenyament universitari.

La LUC també contempla i  regula l’Agència per a la Qualitat  del Sistema

Universitàri  Català que ha de tenir un caràcter públic en la seva composició però

també el seu patrimoni. Tenint en compte les seves funcions d’acreditació i avaluació

de la qualitat de les universitats incloses les docents, l’Agència no ha de servir per
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crear  un  nou  cos  de  professorat  a  gust  i  servei  del  Departament  d’Universitats,

Recerca i Societat de la Informació. Per la seva importància futura, cal garantir-ne una

participació plural  i  decisiva de tota la comunitat  universitària tant  en el  Consell  de

Direcció de l’Agència com en les seves comissions.

La  LUC ens  ha  de  servir  per  tenir  uns  òrgans  de  coordinació  amb  una

participació de la societat més plural i rica. El conjunt de la comunitat universitària ha

de  jugar  un  paper  més  destacat  que  el  que  fins  ara  ha  jugat  i  això  vol  dir  més

participació als Consells Socials i al Consell Interuniversitari de Catalunya.

 La LUC també ha de posar les bases legals perquè les Universitats Catalanes

-mitjançant  els  estatuts  de  les  universitats-  tinguin  uns  òrgans  de  govern  més

participatius, més plurals i més paritaris.

Finalment considerem que si aquests aspectes (Pla de finançament, Agència

Catalana per a la Qualitat dels Sistema Universitàri Català, Professorat i Òrgans de

govern) que considerem cabdals per fer del sistema universitàri  català una eina de

progrés i desenvolupament en la societat del s.XXI no queden contemplats en la Llei

d’Universitats de Catalunya, serà una llei poc útil i sense futur per a les universitats.

Adhesions  de  les  entitats,  universitats  i  sindicats  de  treballadors/es  a  aquest

posicionament:
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