
RESSOLUCIÓ DE L�AEP DAVANT EL PROJECTE DE LLEI D�UNIVERSITATS DE

CATALUNYA

Des de l� Associació d�Estudiants Progressistes (AEP), primer sindicat estudiantil de

Catalunya, volem denunciar que el projecte de Llei d�Universitats de Catalunya, no resol la

greu situació de les universitats públiques de l�Estat espanyol, generada per la LOU, sinó

que actua en la mateixa línia que aquesta.

El procés d�elaboració s�ha dut a terme seguint un mètode excessivament

similar al de la LOU. Les promeses de diàleg amb la comunitat universitària per part del

Conseller d�Universitats, no s�han concretat en cap moment, fet que ha provocat que no

es tinguessin en compte les propostes i demandes de les universitats catalanes a l�hora de

redactar la llei.

Un cop més, no existeix cap mena de compromís exprés d�augmentar la despesa

en ensenyament superior i recerca, per equiparar-la amb la majoria dels països de la

Unió Europea. Aquest projecte de llei aposta per un sistema de finançament competitiu, en

el qual les universitats hauran de barallar-se per aconseguir més recursos, i al qual ens

oposem radicalment, ja que no s�adequa al model de finançament d�un servei públic.

Ara que la competència de beques ha estat transferida a la Generalitat, no es dissenya un

nou sistema d�ajudes a l�estudi, menys rígid i més quantiós, en què el factor econòmic

prevalgui sobre l�acadèmic.

Seguint en la línia de la LOU, el projecte suposa una clara ingerència en l�autonomia

universitària. Hi ha més de noranta articles en què s�atorguen competències al

Departament d�Universitats, en detriment dels Consells de Govern i els claustres

universitaris. Considerem que l�objectiu és el de crear un gran campus català, dirigit pel

DURSI, del qual les diferents universitats serien annexes o sucursals: això comportarà una

clara ingerència del poder polític en la presa de decisions.

En quant al tema del professorat, el model i estructura de la carrera docent proposats,

segueixen contribuint a la multiplicitat de figures amb les mateixes tasques, però amb sous

i drets diferents. A més, el sistema de selecció i promoció del professorat contractats, té

com a eix central l�Agència de la Qualitat, depenent del DURSI. Això comportarà que per

una banda, es tingui un cos de funcionaris molt condicionat pel govern espanyol i, de

l�altra, un cos de professorat contractat molt condicionat pel govern català.

En general, aquest projecte de llei ha defraudat totes les expectatives dels universitaris, que

apostem per una Llei d�Universitats de Catalunya que serveixi per limitar les agressions de

la LOU al caràcter públic de l�esnsenyament superior, amb la derogació dels articles no

orgànics d�aquesta i amb un augment substancial del finançament.

Per tot això, demanem la retirada del projecte de llei, que no respon a la demanda de

les universitats públiques catalanes, i l�elaboració d�una nova redacció amb el

consens de tots els membres de la comunitat universitària. 

 

 

 


