
Aquest document no és definitu, faltaran quatre modificacions que es van fer a Girona a, a la PMDUP
nacional de 13/04/02.

PUNTS MÍNIMS QUE HAN DE REGIR L'ELABORACIÓ DE LA
FUTURA LLEI CATALANA D'UNIVERSITATS

Davant de les disfuncions socials, econòmiques i culturals que

amenacen al sistema universitari català, amb l'entrada en vigor de la

LOU,  els diferents col·lectius d'estudiants, majoritaris al Principat, que

estan dins de la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat

Pública, reiterant el seu compromís diari per assolir una universitat,

pública ,catalana i de qualitat, i on cap ciutadà es senti exclòs per

motius socials,  manifesten la seva voluntat de continuar la lluita contra

la LOU i tot el que aquesta representa (privatització de l'ensenyament,

desigualtats entre universitats, elitització, perversió i limitació de

l'autonomia universitària, agressió contra la nostra cultura…), per això

fem una crida a tots els sectors de la universitat per que perseverem en

la lluita contra la LOU. Demanem a la Generalitat el mateix grau de

responsabilitat que assumim nosaltres i davant l'elaboració de la futura

Llei catalana d'universitat i volem que deixi d'utilitzar les competències

que té en matèria d'ensenyament per deixar de practicar una política

seguidista respecte al govern central, tal com ha fet fins ara i demostri

coherència en les seves manifestacions respecte la seva avaluació

negativa de la LOU. La Generalitat hauria d'utilitzar les competències en

matèria d'universitats, per tal que la Llei catalana d'universitats inutilitzi

multitud d'aspectes de la LOU que produiran efectes desastrosos en el

panorama universitari del Principat i introdueixi els principis que sempre

hem defensat des de la Plataforma, per tal d'acostar-nos als models

socialment més avançats d'Europa. La Generalitat té l'última oportunitat

per a no ser negligent amb el seu deure envers la comunitat

universitària



I.-FINANÇAMENT

1) Compromís pressupostari d'augmentar la despesa en Educació

Pública Superior del 0,69%(*) del PIB al 1,75% del PIB, per tal

d'equiparar les universitats del Principiat als de la resta d'Europa.

2) Establir una moratòria de creixement 0 en les taxes universitàries i

l'establiment d'un calendari d'inversions que permeti la progressiva

reducció de les taxes fins a la seva desaparició.

3) Prohibició de transferir fons públics a les universitats privades i de

l'església, vetant qualsevol possibilitat d'establiment d'un futur sistema

de concert amb les universitats privades

4) Compromís per part de la Generalitat  per que intercedeixi, per tal que

les inversions provades recaiguin únicament sobre les universitats

públiques, sota estrictes criteris de redistribució, qualitat i equitat

5) Establir un Pla de Finançament que flexibilitzi els criteris de concessió

de beques amb la voluntat que les persones amb rendes més baixes

tinguin la gratuïtat total de l'ensenyament i amb la voluntat política que a

l'igual que la majoria dels països europeus el 80% dels estudiants

estiguin coberts per algun tipus d'ajuda de l'administració. En aquest

sentit es fa necessari la implantació de programes d'ajudes específics,

per aquells centres d'ensenyament secundari amb una menor ratio

d'alumnes que van a la universitat

(*) Dada pendent d'actualitzar

II.-ÒRGANS DE GOVERN



6) Reforçar i garantir que es compleixin les funcions del Claustre,

mantenint el seu paper de control, evitant qualsevol pèrdua de

competències d'aquest o de la Junta de Govern a favor del rector i

essent el màxim òrgan de govern.

7) Configuració de la Junta de Govern com a permanent del Claustre,

mantenint les seves competències de màxim òrgan de govern ordinari.

8) Garantir la participació plural dels diferents estaments en el Claustre

General i la Junta de Govern fent que cap sector de la Universitat superi

el 50%.

9) Reconeixement dels òrgans democràtics de participació estudiantil

( Consells d'estudiant, delegacions, assemblees,…) així com garantir

una dotació de recursos que permeti el seu correcte desenvolupament

10) Reforçar i aprofundir en les funcions d'intermediació social,

supervisió, avaluació de resultats i rendició de contes per part dels

Consells Socials, aquestes tasques estarien clarament diferenciades i

complementàries de les de govern ordinari. Caldrà, a més, revisar

l'actual composició dels Consells Socials per garantir la participació de

tota la societat ( i no únicament de la seva part privilegiada) en el govern

universitari, representada per associacions de veïns, associacions de

pares d'alumnes, ONG's,  i major pluralitat dins del sector empresarial,

on hi hagi PiMES, Col·lectius d'autònoms, Cooperatives, Representants

de projectes d'economia social.

11) Demanem una presència plural  i amb  capacitat decisòria dels

estudiants i de la resta de la comunitat universitària dins de tots els

òrgans del Consell Interuniversitari de Catalunya



12) Considerem que l'Agència per a la qualitat del Sistema universitari a

Catalunya, hauria d'establir mesures per tal de fomentar la cooperació

entre universitats per sobre dels criteris competitius o de mercat, evitant

tractes discriminatoris i elaborant programes de suport específics per

aquelles universitats que presentin mancances.

III.-PERSONAL 

13) Establiment d'unes mesures que permetin l'aplicació de les

garanties essencials del dret laboral a tots els becaris de les universitats

(becaris FPI, Ramon i Cajal etc.), així com de les beques de

col·laboració en empreses, administració, cursos de doctorat i/o altres

entitats i la remissió al Govern de la Generalitat per que  elabori en el

termini d'un any l'Estatut del becari a Catalunya.

14) Reducció del percentatge de professorat contractat en precari que

fixa la LOU del 49% al 30%, promovent la funcionarització dels cossos

docents.

IV.-ACCÉS

15) Establiment de barems objectius i uniformes en l'accés a la

universitat, evitant arbitrarietats.

16) La mobilitat dels estudiants, és imprescindible que la seva

potenciació vagi acompanyada de beques que garanteixin als estudiants

menys afavorits poder gaudir d'aquestes experiències. Davant la

implantació completa del "Distrito abierto" a partir del 2004-05,

demanem l'establiment de mesures concretes i efectives de

normalització i foment del català, per tal de facilitar el coneixement  de la



nostra cultura tant als estudiants de l'Estat espanyol com d'altres països

que provinguin d'altres programes d'intercanvi.

PER TOT AIXÒ ENS DIRIGIM A TOTS ELS SECTORS

IMPLICATS PER A DEMANAR:

- Davant de la vergonyosa actuació seguidista del govern de la

Generalitat en tota la tramitació de la LOU, que demostri, en últim acte

de dignitat política, la seva oposició sincera a la LOU, impugnant-la

davant del Tribunal Constitucional, atenent ales prescripcions del

Consell Consultiu i fent al mateix amb totes les mesures legislatives que

conformen la contrareforma educativa del PP a tots els nivells de

l'Ensenyament (Ley de FP, futura Ley de Calidad etc.)

- Les Autoritats Acadèmiques cal que modifiquin els seus Estatuts,

amb la voluntat política d'aprofitar els buits legals i imperfeccions

tècniques de la LOU, per fer-li perdre qualsevol mena de valor pràctic i

efectiu, en la regulació del sistema universitari del Principat

- La tramitació parlamentària de la Llei Catalana d'Universitats,

tant en Ple com en Comissió, hi hagi representats els diferents sectors

de la Comunitat universitària, entès de la manera més àmplia possible,

per tal d'expressar la seva opinió. No considerem les jornades

convocades pel DURSI a Sitges durant els mesos de febrer a març, com

un fòrum de debat vàlid, per establir aquest diàleg, i pensem que la

Generalitat continua la nefasta tradició de tots les administracions

públiqes d'elaborar les normes destinades a regular el sistema

universitari fora del període lectiu (LRU, agost, LOU festes nadalenques,

Llei catalana  a l'estiu) en una voluntat evident de defugir del diàleg amb

els diferents sectors de la comunitat universitària



- Demanem la dimissió  del conseller del DURSI, Andreu Mas-

Colell i del director general d'universitats Antoni Giró, per la seva actitud

servil  davant del govern central i la manca de capacitat per solucionar la

problemàtica del nostre paupèrrim panorama universitari català.


