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COMUNICAT PEL CONSELL DE GOVERN  
COMITÈ DE VAGA DE LA UAB 

5 de Març de 2008 
 

Les Assemblees d’estudiants, els treballadors docents i de 
serveis sense contracte agrupats a l’Assemblea contra la 
Precarietat i el professorat laboral,  entenen que la situació 
actual de la universitat pública és intolerable i més intolerable 
encara per la política cega que estan desenvolupant els 
Òrgans de Govern d’aquesta Universitat. 
 

• Cega davant les creixents dificultats de finançament amb la 
qual es troba. 

• Cega davant la proliferació de figures paralaborals amb la 
conseqüent rebaixa de qualitat dels serveis, la docència i la 
investigació. 

• Cega a les raons de fons de l’aplicació de l’Espai Europeu 
d’Educació Superior. 

• Cega al desmantellament que suposa l’aplicació de la LOU. 
• Cega a l’atac que suposa pel manteniment i garantía del dret a 

l’accés a l’ensenyament superior de qualitat i públic. 
• Cega als efectes que pot comportar per a l’autonomia i la 

independència, dependre cada cop més del finançament privat. 
• Cega al descontent creixent de tots els sectors de la comunitat 

universitària per les conseqüències de l’aplicació d’aquest nou 
model universitari per al contingut dels estudis, la inserció 
laboral dels estudiants, les condicions laborals dels seus 
treballadors i treballadores, la qualitat de la docència i la 
independència i rigor de la seva investigació. 

• Cega a les desigualtats socials del seu estudiantat, sobre el 
qual promou el creixement de les taxes per arreglar el que no 
té solució. 

• L’aplicació de la LOU és pèrdua de fons públics. L’aplicació de la 
LOU elititza l’ensenyament universitari, l’aplicació de la LOU no 
és de interès públic ni social, a no ser que la societat no més 
siguin les empreses que volen invertir (i treure benefici) del 
mercat de l’ensenyament. 

• Per incrementar les relacions internacionals, la col�laboració per 
la producció de coneixement i la qualitat dels estudis, per 
introduir millores pedagògiques, per coordinar els estudis a 
nivell europeu no cal asumir la restricció de fons públics, no cal 
assumir la pèrdua creixent de democràcia a les universitats que 
anuncia el Conseller. 

 
És obscè que davant aquesta situació, davant els despropòsits de la 
Generalitat, el Rector d’aquesta casa proclami el seu “optimisme”.  
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Aquesta ceguera no ha sigut una constant d’aquesta casa. Davant la 
llei del PP, aquest Consell de Govern i el Claustre General van emetre 
la seva opinió de forma clara i contundent: 
 
 

Acord 11/2001, de 18 de desembre, pel qual, per 51 vots a favor, 46 en contra i 52 
abstencions, s’aprova la  declaració del Claustre General de la UAB.  

 
“Donat que el procés d’elaboració de la Ley Orgánic a de Universidades no ha estat ni 
participatiu ni democràtic, i  donat que els seus continguts suposen una agressió i un 
retrocés en la universitat pública, el Claustre Gen eral de  la Universitat Autònoma de 

Barcelona es declara en desobediència activa a la L OU, negant-se a aplicar els  
mecanismes que conté aquesta llei per a implementar -se” 

 
 

Malgrat la reforma de la Llei pel PSOE, els aspectes fonamentals de la 
LOU s’han mantingut: criteris de finançament, orientació dels estudis, 
agències privades d’avaluació de qualitat,... Fins i tot, la tan famosa 
“coordinació europea” amb el darrer Reial Decret de Graus s’ha 
quedat en paper mullat i no garanteix cap mena d’equivalència entre 
els Graus, ni a dins l’Estat ni a fora de l’Estat. L’únic que estableix és 
una moneda comú. Ni homologació especial de títols ni 
correspondència en continguts ni càrrega docent. De quina 
coordinació europea estem parlant? 
 
Cridem a l’Equip de Govern, cridem al Consell de Govern i al Claustre 
de la UAB a pensar una estona cap a quina universitat estem 
caminant, a quin preu i quina herència volen deixar a la societat a la 
qual es suposa que fan un servei i davant la qual han de rendir 
comptes. 
 
Cridem als òrgans de Govern a assumir la seva responsabilitat en 
l’aplicació de la LOU i rectifiqui en el termes establerts a la següent 
taula reivindicativa. No només depèn de la Generalitat, no només 
depèn del Govern de l’Estat. Els òrgans de govern de la Universitat 
també decideixen i tenen moltes coses a dir i a l’abast per fer. 

 
 
 

PER AQUESTS MOTIUS, CRIDEM A LA VAGA I A LA MANIFES TACIÓ, 
JUNTAMENT AMB LA RESTA DE UNIVERSITATS PÚBLIQUES 

CATALANES, EL DIA 6 DE MARÇ.  
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El Comitè de Vaga entén que des de la UAB s’han d’establir els 
compromisos que tot seguit enumerarem a continuació des d’una 
triple instància,  
 

• Mitjançant l’aprovació dels òrgans que estatutàriament 
correspongui implementar aquestes mesures. 

• Traslladar-les a l’Associació Catalana d’Universitats Públiques 
(ACUP). 

• I finalment aquelles mesures que la seva aplicació transcendeixi 
a les competències de la pròpia universitat que doni trasllat, o 
bé a la Generalitat, o bé que doni trasllat al Consejo de 
Coordinación Universitaria i a l’ANECA, per tal de que 
aquets òrgans-en els informes preceptius que remeten al MEC- 
introdueixin els següents criteris: 

 
 
Les universitats públiques del Principat no implantaran 
Bolonya en virtut del respecte a la legalitat vigent, en tant que 
des de la situació actual no poden garantir que la prestació del 
servei públic educatiu ofereixi els mínims de qualitat inherents 
al propi funcionament normal del servei, que com a administració 
pública han de garantir a l’administrat tal i com refereix l’actual 
normativa administrativa en l’àmbit educatiu. 
 
En aquest sentit, les Universitat públiques catalanes en pro del 
respecte a la referida legalitat no implementaran Bolonya per no 
apartar-se d’allò que disposa l’actual legalitat vigent sinó es 
garanteixen amb caràcter previ el compliment dels següents 
REQUISITS: 
 
1.- PEL QUE FA AL FINANÇAMENT PÚBLIC 
 

a. Elaboració d’una memòria econòmica i pressupostària 
consensuada amb tots els sectors educatius on es determini el 
cost de la implementació de la reforma. 

 
b. L’establiment de línies de finançament  públic i directe que 

de manera immediata cobreixin el cost d’implementació de la 
reforma. 

 
c. L’establiment de mecanismes correctors en l’àmbit del referit 

finançament que garanteixin la persistència d’una lògica 
d’equitat en la implementació del model. 
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d. L’obertura d’un debat públic sobre  el finançament global 
del sistema públic educatiu per tal de garantir que l’accés al 
sistema universitari es faci sota uns criteris de qualitat 
homogènia en tots els estrats educatius. 

 
e. Introducció de mecanismes de progressivitat fiscal en la 

part del cost de l’ensenyament que han d’abonar als 
usuaris, amb l’objecte d’universalitzar l’accés a l’ensenyament 
superior (matrícula progressiva) 

 
f. Establiment de mecanismes d’autonomia financera de les 

universitats mitjançant la dotació de beques sense 
contraprestació, per tal d’introduir mecanismes d’equitat 
en l’accés al servei públic, mentre no arriba la 
universalització del servei, amb l’establiment de mecanismes de 
control per part de l’administració pública per tal d’evitar 
situacions disfuncionals i de desequilibri entre diferents 
universitats. 

 
 
 
2.-PEL QUE FA AL FINANÇAMENT PRIVAT I L’AUTONOMIA 
UNIVERSITÀRIA 
 

a. Els membres de l’ACUP introduiran als seus estatuts que cap 
dels tres membres no acadèmics del Consell Social (que 
estan dins del Consell de Govern) no provindran del món 
empresarial. 

 
b. Que els membres de l’ACUP facin públiques mitjançant 

registre les línies de finançament privades que reben els 
seus Departaments, organismes autònoms, i ens empresarials 
participats, així com a Fundacions i altres ens vinculats, així 
com que promoguin codis ètics de conducta respecte 
l’acceptació d’aquestes línies de finançament privat.  

 
c. Que els pressupostos de les universitats públiques siguin 

objecte d’estudi preceptiu per part de la Sindicatura de 
Comptes per tal de fiscalitzar eventuals irregularitats. 

 
 
 
 
 
4.- PEL QUE FA A LA POLÍTICA DE PERSONAL I CONDICIONS 
DE TREBALL 
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a. 5.-Que l’AQU i l’ANECA formalitzin la constitució d’un cos 
inspector dedicat a tutelar que es respecten les ratios de 
funcionarització de les plantilles de professorat, així 
com  que comuniqui el fet que no hi hagi personal no 
acreditat donant docència que de manera fraudulenta 
intenti subvertir l’esmentat percentatge. Les universitats 
de l’ACUP entenen que es positiu el retorn als 
percentatges de funcionarització de la LRU de 1983. 

 
b. Establir un acord de col�laboració entre la Inspecció de 

Treball i l’ACUP per tal de que mitjançant inspeccions 
periòdiques i auditories les universitats públiques 
s’ajustin a la legalitat vigent en matèria de 
contractació laboral i prevenció de riscos laborals.  

c. Establir una memòria econòmica sobre el cost que 
suposaria a la universitat la laboralització de totes les 
figures contractuals que de manera fraudulenta 
amaguen de manera subjacent una relació laboral 
d’acord amb allò que disposa l’Estatut dels 
treballadors.  

d. Homogeneïtzar a l’alça de les condicions laborals de 
totes les persones que desenvolupen funcions 
objectives iguals o similars independentment de la 
qualificació que amb caràcter previ hagi establert la 
Universitat per a la prestació del servei. 

 
5.- PEL QUE FA ALS GRAUS O ALS POSTGRAUS:  
 

a. Que les universitats no els implementin si no gaudeixen 
d’uns mínims requisits de qualitat acadèmica aprovats 
pels organismes que estaturia o reglamentàriament han de 
realitzar la seva implementació efectiva (Juntes de Facultat). 

 
6.- PEL QUE FA A LA LLENGUA CATALANA 
 

a. Que l’Estat espanyol recolzi l’establiment la clàusula 
d’excepció cultural en el marc de les negociacions de 
l’OMC per tal de garantir que la presència de mesures de 
protecció envers la llengua catalana “no seran un 
obstacle injustificat al lliure comerç”. Així mateix, obliga a 
l’Estat espanyol en el marc dels òrgans de la UE destinats a 
portar les negociacions de l’AGCS  retiri l’ensenyament 
públic de les successives rondes de negociació. 

  
7.-PEL QUE FA ALS SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
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a. 10.-Constituir una Taula de Serveis a cadascuna de les 
universitats on els diferents sectors de la comunitat 
universitària tutelin que els serveis que es presten a les 
universitats siguin sota un estàndards de qualitat, 
accessibilitat econòmica des de la perspectiva de l’usuari 
i garanties dels drets laborals del treballadors.  

b. Vetllar perquè s’introdueixin criteris de qualitat i estabilitat 
laboral en el plecs de condicions, i promocionin mecanismes 
que permetin la gestió democràtica i social dels serveis 
públics a la universitat, mitjançant la creació d’ens gestors 
participats pels diferents sectors de la comunitat universitària.  
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DEMANEM AL RECTOR I L’EQUIP DE GOVERN DE LA 
UAB: 
 

1. El COMPROMÍS PÚBLIC del Rector i l’EQUIP de GOVERN 
en roda de premsa i document signat per l’EQUIP de 
GOVERN de paralitzar  l’aprovació de la modificació dels 
Plans d’Estudis per les Juntes de Facultat en tant no 
s’acompleixin els requisits detallats als set punts 
d’aquest comunicat. 

2. La convocatòria d’un CLAUSTRE EXTRAORDINARI amb 
caràter IMMEDIAT i la presentació de les mocions 
corresponents amb els següents punts: 

a. Moció de paralització de l’aplicació de la reforma 
universitària establerta a la LOU i RD (reforma dels plans 
d’estudis) i condicionament de la seva aplicació a la 
satisfacció dels requisits establerts al punt 1 i 5 d’aquest 
comunicat. 

b. Moció per garantir l’autonomia universitària pel que fa a 
l’acceptació de finançament privat en els termes 
establerts al punt 2 d’aquest comunicat i REFORMA DELS 
ESTATUTS pel que fa a la composició del Consell Social. 

c. Moció sobre la política de personal en els termes recollits 
al punt 4 d’aquest comunicat. 

d. Moció de protecció de la llengua catalana a l’ensenyament 
superior català en els termes establerts al punt 6 d’aquest 
comunicat 

e. Moció pel que fa a la concessió i prestació de serveis a la 
comunitat universitària en els termes establerts al punt 7 
d’aquest comunicat. 

f. Moció conjunta dels aspectes esmentats i elevació a al 
Consell de Govern, l’ACUP, Consejo de Coordinación 
Universitaria i Govern de l’Estat espanyol. 

 
3. La convocatòria d’un CONSELL DE GOVERN 

EXTRAORDINARI amb caràcter immediat i la presentació 
de les mocions corresponents en aquesta instància i al 
Consell Social. 

4. Elevar aquesta postura i la seva defensa a l’ACUP i la 
presentació de les mocions corresponents a més de 
convocar una roda de premsa pública dels membres de 
l’ACUP per fer esment la situació de fallida econòmica en la 
que actualment es troben les universitats públiques del 
Principat. 

5. Elevar aquesta postura al Consejo de Coordinación 
Universitaria, ANECA i Govern de l’Estat espanyol amb 
les mocions corresponents en els termes recollits als 
llarg dels punts d’aquest comunicat. 
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1.-FETS a la UAB 
 
Comissió d’Economia del Consell de Govern 31.10.200 7 
 

1. La Generalitat ha transferit 11 millons d’euros menys del que 
s’havia compromès a la UAB per l’any 2008.  

2. Ja el pressupost de l’any 2007 va ser deficitari (4.6 millons €) i 
hi ha comprimís amb el Consell Social d’assolir equilibri 
pressupuestari pel 2008: és impossible. 

3. Segons el document repartit hi ha “una dependència creixent 
del 

4. finançament públic al llarg dels darrers anys, procedent 
principalment de la Generalitat de Catalunya (al voltant del 
80%)”. 

5. Més del 60% del pressupost es destina a despeses de 
personal, i els diners de la Generalitat no el cobreixen: “així el 
2003 cobria el 87,5% i en el pressupost de 2006 la cobertura 
es va situar en el 91,2%.”. 

6. Així, entre 1999 i 2006 s’ha acumulat un dèficit de 22.3 milions 
d’euros. 

7. Davant aquesta situació, les propostes d’actuació de la 
Comissió d’Economia són: 

 
• S’exigirà a la Generalitat el compliment dels compromisos adquirits. 
• “Cal fer l’esforç d’aconseguir més finançament del sector privat ." 
• Els ingressos de matrícula “és l’única via de possi ble increment 

dels ingressos ”. I hi afegeixen:  
• “En aquest sentit, hi ha un possible increment en el preu dels crèdits 

dels màsters”.  
• « Una altra possibilitat és l’increment dels preus públics en el grau i 

el postgrau als estudiants estrangers  no comunitaris i no residents, tal 
com permet el Decret de Taxes i Preus Públics de la Generalitat de 
Catalunya”. 

 
2.- DADES D’INTERÈS 

• La despesa pública en educació superior als països de l’OCDE ha passat de 

representar el 81,2% de la despesa total en educació a l’any 1995 a 

representar-ne el 76,2% l’any 2003 (OECD, 2006}. I tot apunta a que aquesta 

tendència seguirà evolucionant a la baixa. 

• En els darrers anys ha augmentat marcadament el finançament privat de 

l’educació superior —el qual en gran mesura recau sobre els estudiants. 

Concretament, entre els anys 1995 i 2001 la despesa privada en Ensenyament 

Superior  ha augmentat 13,6 punts en els països de l’OCDE. (OCDE, 2003) 
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EL QUE DIU LA EUROPEAN ROUND TABLE 

El lobbie empresarial European Round Table (ERT)- integrada per les 45 transnacionals europees 

més grans,  té 11 grups de treball inclòs un d’educació-  manifesta en el seu informe “Education et 

compétence en Europe” (1989): 

“ Es considera a l’educació i la formació com a inversions estratègiques vitals per al èxit futur de 

l’empreasa (...) el desenvolupament tècnic i industrial de les empreses europees exigeix clarament 

una renovació accelerada dels sistemes d’ensenyament i els seus programes (...) [ La ERT 

lamenta] que la indústria només tingui una escasa influència sobre els programes ensenyats, que 

els ensenyats tinguin una comprensió insuficient de l’entorn econòmic dels negocis i de la noció de 

benefici”. 

 
ENSENYAR SEGONS LES NECESSITATS DEL SISTEMA PRODUCTIU 

 

El Correo de la UNESCO DE (Novembre, 2000) va publicar els resultats d’una enquesta realitzada 

sobre les necessitats del texit productiu a pincipis dels 90. Aquesta delatava un fet sorprenent en 

l’era de les noves tecnologies, i en el consens hegemònic que l’alta qualificació és un valor afegit 

pel teixit productiu dels Estats: 

“Els empresaris esperen que les escoles inculquin sobretot certes nocions elementals de 

matemàtiques i ciències (....) i hàbits de treball com la puntualitat, l’autodisciplina i la consciència 

professional”. 

 

En el mateix sentit,  l’informe de l’OCDE de 1998  “informe sobre polítiques educatives” expossa 

que les assignatures que s’imparteixen comencen a ser jutjades com a menys importants que 

els mètodes d’aprenentatge encara que aquests estiguin buits de contingut: 

“És més important fixar objectius de formació de caràcter general que apendre assignatures 

concretes. En el món del treball existeix tot un ventall de competències bàsiques, qualitats 

relacionals aptituds lingüístiques, creativitat, capacitat de treball en equip [el treball en equip per 

exemple és una de les assignatures bàsiques en qualsevol estudi de grau, que apareixen en els 

Llibres blancs de les corresponents titolacions],i de resoldre problemes, un coneixement de 

tecnologies noves, que avui són imprescindibles per tindre un lloc de treball i adaptar-se 

ràpidament a l’evolució de les exigències de la vida professional”. 

 
EL LABORATORI SUÏS: MODEL D’ENSENYAMENT LIBERALITZAT 

Alessandro Pelizziari, membre d’ATTAC-Suïssa, describia el que seria el futur de l’ensenyament, 

en un entorn de completa liberalització segons les regles fixades a l’OMC. Un perfecte simulacre a 

petita escala d’aquesta situació és el cantó de Zürich on s’apliquen unes polítiques de capitalisme 

salvatge sense trampa ni cartró segons les lleis del mercat 

més dures.  

Segons els informes de PISA patrocinats per l’OCDE en base als paràmetres que agraden als 

empresaris és a dir aquells principis bàsics que aplica l’escola primària obligatòria per assegurar la 

reproducció de la mà d’obra dins de la indústria: -Llengua -Matemàtiques –Lectura. 

Aquest informe explica 4/5 parts dels joves ginebrins són analfabets funcionals, i no està allunyat 

de la raó més si tenim en compte les polítiques aplicades al cantó de Zürich, curiosament cantó a la 



 11 

capital del qual, Ginebra, te la seu l’OMC. Al cantó zuriquès s’ha implantat l’anomenada New Public 

Manegement, que no és una altra cosa que traslladar 

les tècniques de la gestió privada a l’àmbit del sector públic, són les anomenades reformes WIF. 30 

projectes sobre la taula de les autoritats del cantó volen convertir l’escola pública zuriquesa en una 

empresa, abans de l’any 2012. 

L’element clau és el subfinançament, d’això s’ha encarregat Eric Honegger, responsable de portar 

a Zurich aquest tipus de política en el període de 1990-98 s’ha retallat el 4% de despeses de 

funcionament del professorat, així com durant el període 1992-96 s’ha congelat el salari al 

professorat.  

La despesa en ensenyament s’ha retallat un 25% i es vol retallar un 15% o un 30% més. L’escola 

primària s’ha retallat un 10% més per alumne des de el 1992, 15% per alumne menys a secundària 

i a la universitat arriba al 23%.  

Honegger troba que la integració de Suïssa en l’Espai Europeu d’Ensenyament superior pot 

beneficiar les seves polítiques a causa de les característiques dels plans d’ensenyament clarament 

orientats cap a la indústria. 

 

Font:  Revista “A l’Encontre” juny del 2002. Lausana 

 
 

L’ALTRA CARA DEL MODEL AMERICÀ 

Les desigualtats del sistema socioeconòmic es traslladen d’una manera evident al món de 

l’escola i les empreses de servei educatiu en són conscients així a EEUU, on el 72% dels pares 

que tenen uns ingressos superiors al 50.000 dòlars l’any porten els seus fills a l’escola privada. 

La diferència salarial mitjana entre un titolat a una High School (centre públic) i un College 

(privat) és va eixamplar d’un 50% el 1980 a un 111% el 1998..  

 

Font: Nico Hirtt “Los tres ejes de la mercantilización escolar”.  

 
FINANÇAMENT COMPETITIU: INTRODUCCIÓ DE MECANISMOS DE MERCA T A 

L’UNIVERSITAT 

 

Declaració de Praga al (2001), el Document marc del Ministerio de Educación y Ciencia del març 

del 2003 afirma: 

“El desarrollo efectivo de las enseñanzas de estos programas de Postgrado conducentes a la 

obtención de títulos oficiales, serán sometidos a la evaluación de la Agencia Nacional de la 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 35 de la Ley 

Orgáncia de Universidades” 

Des de principis dels 90 a l’Estat espanyol i francès s’han implantat les Agencies de qualitat, 

així a l’Estat francès existeix l’IPRES i a l’Estat espanyol l’ANECA i al Principat l’Agència de 

Qualitat Universitaria que supervisarà la introducció de l’EEES. 

El 1993 Sylvia Ann Hewlett ,economista nord-americana, va publicar un informe per a la 

UNICEF esmentava que la degradació del nivell de coneixements dels alumnes, a tots els 

nivells educatius, sobretot en els models educatius anglosaxons era per culpa de la instauració 

de models de finançament competitius dins del món de l’ensenyament, la supressió de les 

mesures de cohesió social i redistribució de la riquesa dins de les societats britànica i 
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nordamericana, i per l’excessiva obertura als mercats privats de les estructures educatives a 

Anglaterra i sobretot a Estats Units.  Les Agencies de Qualitat van lligades a criteris de finaçament 

competititius déficit de finançament i rànquings d’universitats. 

 
 

3. IMPLICACIONS DEL FINANÇAMENT PRIVAT SOBRE 

LA QUALITAT I L’AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA. 
 

LA DISCULPA DE LA NEJM 

A febrer de 2000, la New England Journal of Medicine va oferir disculpes públiques per la 

davallada dels estàndards de qualitat soferta en els darrers anys. La disculpa fou desencadenada 

perquè es va calcular que la meitat dels 40 articles publicats des de 1997 en els que es valoraven 

medicaments havien estat escrits per investigadors amb vincles comercials amb les farmacèutiques 

que produïen els productes avaluats (Evans 2001 p.107). Evans, G.R. (2001) 'The Integrity of UK 

Academic Research under Commercial Threat' Science as Culture 10 (1): 97-111. 

 
ENDESA I LA UPC 

Relata el ex-rector de la UPC, Josep Ferrer que sent ell rector d’aquesta universitat,  Endesa va 

proposar a la Politècnica el finançament d’un centre de investigació d’energíes d’alt nivell. A canvi 

d’aquesta generosa transferència de recursos, l’empresa demanava el dret a emetre un informe 

anual sobre qüestions energètiques fet per l’empresa però signat per l’UPC.  

La universitat es va negar,  però la oferta, en un context de creixent dèficit per manca de diners 

públics, de pressió als Consells Socials per l’equilibri pressupostari i del sistema de finançament 

competitu establert a la LOU vàren ser elements poc propiciadors de la autonomia investigadora 

d’aquesta universitat per rebutgar l’oferta. 

 

[Explicat davant més de 100 persones per Josep Ferrer el passat 27 de Febrer a l’acte públic de la 

PMDUP a l’Aula Magna de la Facultat de Física i Química de la UB] 

 
 

4.RECULL DE NOTÍCIES DE PREMSA 
 
 

“Licenciados cada vez más baratos. Un estudio desta pa la caída de los salarios que cobran 

los titulados universitarios. 

La Universidad forma mano de obra cada vez más barata. Los titulados universitarios, sean 

ingenieros, maestros, economistas o educadores sociales, cobran cada año que pasa salarios más 

bajos y firman un mayor número de contratos temporales”. EL PAÍS 11/02/2008 

 
“Manuel Azpilicueta, president del Circulo de empresarios, va proposar al nou govern que sortis de 

les eleccions del 14 de març que acabes amb la gratuïtat de l’educació i la sanitat, manteniment 

únicament el cost zero per les rendes més 

baixes” 

El País 21/01/2004 
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LA CULTURA DE PAU ARRIVA MANU MILITARI A LA UNIVERSITAT 

 

“El Ejército entra en la universidad. La nueva Ley de  Carrera Militar  crea un vinculo entre las 

Universidades y las Academias Militares para ofrece r estudios militares con rango 

universitario y desarrollar programas de interés pa ra las Fuerzas Armadas. “ 

PERIÓDICO DIAGONAL (13-16Diciembre, 2007) 

 

[...] se desarrollarán líneas de investigación consideradas de interés en el ámbito de las Fuerzas 

Armadas, la Seguridad y la defensa, colaborando con otras entidades y organismos públicos de 

enseñanza e investigación” (cita de la Ley) 

 

Pero esta ley da pie a la intrusión de las instituciones militares en el sistema universitario, ya que la 

creación del sistema de centros universitarios de la defensa se llevarà a cabo adscribiendo las 

academias militares a distintas universidades que “impartirán la enseñanza de formación militar, 

encuadrarán a los alumnosy dirigirán y gestionarán su régimen de vida” 

 

Una ley que llega en pleno proceso de aplicación del Espacio Europeo de Educación Superior, por 

el que las universidades tendrán que buscar mayor inversión externa y en la que el Ejército seguro 

que será un buen mecenas. 

 

 
 

DECLARACIONS DEL CONSELLER D’UNIVERSITATS, SENOYR HUGUET  

El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, va avançar ahir que el Govern 

preveu aquest mateix any reformar la llei d’universitats de Catalunya. 20.02.08. EL PERIÓDICO DE 

CATALUNYA, 

[...] “reforçar l’autoritat acadèmica dels rectorats i incrementar, alhora, l’autoritat real dels Consells 

Socials en la gestió econòmica de les universitats”. 

El conseller ha anunciat l’obertura d’una línia d’incentius en recerca per empreses  que faciliti la 

incorporació de doctorands i investigadors. “Tenim talent i l’hem d’incorporar a les nostres 

universitats i empreses públiques i privades perquè comencin a captar excel·lència”. 

El Conseller d’Innovació, Universitats i Empresa, Josep Huguet, ha reclamat avui a les universitats 

catalanes “més coratge per obrir-se a l’exterior i participar en projectes internacionals de primer 

nivell” 

Font: El Periódico de Catalunya i  web del Comissionat per a Universitats i Recerca (Nota de 

premsa emesa pel departament d’Innovació, Universitats i Empresa) 
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5.-MANIFEST DE LA PLATAFORMA 
MOBILITZADORA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT 
PÚBLICA (PMDUP) 
 

SURT AL CARRER I ATURAREM BOLONYA!  

DEROGACIÓ DE LA LOU I DEL REIAL DECRET, JA!  

Han passat 6 anys des de l’aprovació de la LOU, desenvolupada i retocada al 2007. 
Com ja es va denunciar unitàriament pels estudiants, professors, rectors i treballadors 
des de el 2001, molts dels efectes de la seva aplicació es van fent realitat. L’últim pas 
del Ministeri representa un salt qualitatiu: l’aprovació del Reial Decret sobre 
l’Ordenació dels Ensenyaments Universitaris que elimina les actuals llicenciatures i 
diplomatures, i instaura el model de divisió “Grau-Màster-Doctorat”.  Aquest RD 
estableix el Grau com a formació general bàsica amb continguts devaluats, sense 
gairebé atribucions i especialitzacions, que queden reservats pels Postgraus. 

Any rere any, la comunitat estudiantil ha persistit en denunciar l’atac sense precedents a 
l’ensenyament públic que suposa l’aplicació de les lleis educatives (LOU i LOE), com a 
eines de la mercantilització de l’ensenyament, es a dir, tractant l’educació com una 
mercaderia més i no com un dret social. I com una mercaderia qualsevol ha estat 
negociada en el si de la Organització Mundial del Comerç (OMC), mitjançant l’Acord 
General de Comerç i Serveis, i la patronal europea. 

A la Universitat, la mercantilització s’està portant a terme mitjançant l’aplicació de 
la LOU (Llei Orgànica d’Universitats) –complementada amb la LUC (Llei 
d’Universitats de Catalunya)- i el Reial Decret, que pretenen implantar l’Espai Europeu 
d’Educació Superior (EEES). El procés de Bolonya suposa un canvi radical en el 
model universitari: privatitza, mercantilitza i eli titza l’ensenyament superior. 
Aquesta profunda transformació clarament neoliberal es concreta en: 

1. El finançament públic es substitueix gradualment per la inversió privada. 
2. Les grans empreses entren als organismes de direcció de les universitats. 
3. L’ensenyament crític-científic és reemplaçat per programes d’estudi i 

d’investigació al servei dels interessos de les multinacionals, concebuts per a 
ensinistrar treballadors. 

4. Es creen organismes externs a la comunitat universitària que avaluen universitats, 
titulacions i professorat tot establint rànquings que potencien la competitivitat i 
la desaparició de les carreres poc “rendibles”. 

5. L’ensenyament superior en català es margina, no es garanteix, i es discrimina a 
favor de les llengües més rendibles en virtut dels criteris de competitivitat 
empresarial i no del benefici social. 

6. El segon cicle es mercantilitza, fent màsters amb els mateixos continguts, però 
triplicant el preu i sense programa de beques (que es substitueixen per beques-
préstec –a retornar al finalitzar la carrera), mentre que al Grau manca 
especialització –tot i la pujada de taxes i matrícules-, i està destinat a un mercat 
de treball flexible i precari. 
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7. Els nous crèdits europeus (ECTS) augmenten considerablement el volum de 
feina per part de l’estudiant, que a més a més hem de pagar, i exigeixen la 
dedicació a temps complet. L’establiment dels ECTS condueix a una producció 
intel·lectual estandarditzada i sense criteris de qualitat, sota la mal anomenada 
avaluació continuada. 

8. La càrrega docent per al professorat s’incrementa sense que es reflecteixi en la 
millora de les seves condicions laborals. 

9. La càrrega de tasques pel personal d’administració i serveis s’incrementa sense 
que es reconegui la categoria laboral. 

10. La precarietat laboral i els contractes irregulars s’institucionalitzen, a causa de la 
manca de finançament públic i la congelació de l’ampliació del capítol de 
personal malgrat les necessitats objectives dels servei: mitjançant falses beques 
que substitueixen contractes; contractes que no reflecteixen la càrrega laboral 
real; el no reconeixement de categories… 

11. Serveis cabdals de la universitat (publicacions, reprografia, restauració, servei 
d’informàtica…) s’externalitzen a un preu més car, amb una notable caiguda de 
la qualitat del servei pels usuaris, en benefici exclusiu de les grans empreses 
monopolístiques (OCE, Grup Soteras…) 

L’aplicació de la LOU i la LUC també requereix el protagonisme i responsabilitat de 
les universitats per fer realitat aquest desmantellament de la universitat publica, la 
degradació dels continguts, de la qualitat docent i d’estudi i l’erosió progressiva de les 
condicions de treball pel conjunt dels seus treballadors. Per tal de situar-se al primer lloc 
d’una carrera competitiva sense un horitzó clar, les universitats estan desenvolupant a 
corre-cuita les directrius del Ministeri i de la Generalitat sense cap mena de 
consideració envers els estudiants i treballadors, sense l’esperit crític que les hauria de 
caracteritzar. 

Entenem que l’abast de la LOU i de la construcció de l’EEES en els termes descrits, no 
és una reforma que vulgui donar a la universitat un paper responsable envers la societat, 
ni que vulgui oferir la possibilitat d’aprendre i qualificar-se independentment de 
l’origen social dels estudiants, ni que vulgui convertir la universitat en un lloc de treball 
digne. Tot al contrari: és una reforma al servei de la patronal catalana, espanyola i 
europea; és una reforma que vol fer negoci sobre les esquenes dels treballadors i 
restringir l’accés dels estudiants de classe treballadora a l’educació superior. 

Insistim que el procés de Bolonya no està implantat encara i que per a fer-ho és 
necessari que cada Estat aprovi lleis per a la seva aplicació, ja que la UE no té 
competències en matèria educativa (Tractat Constitutiu Comunitat Europea. Art.149.4). 
Per això lluitem per la derogació de la LOU, la LUC i els Reials Decrets per aturar 
l’EEES. 

Com ja hem dit, el procés de Bolonya limitarà enormement l’accés a la universitat. Per 
aquest motiu l’ensenyament secundari ha de patir també una important 
transformació, que es basa en la implantació d’Itineraris destinats a crear mà d’obra 
barata i que exclouen la possibilitat d’accedir a la universitat. La Llei Orgànica 
d’Educació (LOE) i la Llei Catalana d’Educació (LEC) augmenta els privilegis i les 
subvencions a la privada, en perjudici de la pública, i equipara davant la llei als centres 
públics i concertats, permetent que a l’hora d’implantar els itineraris cada institut pugui 
escollir la ruta que prefereixi. En la pràctica això equival a la segregació dels 
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estudiants, ja que els centres privats es dedicaran principalment als itineraris que van a 
la universitat, mentre que els públics tendiran a convertir-se en centres de menor nivell, 
amb un ensenyament de baixa qualitat dirigit a un mercat laboral precari. 

L’ensenyament públic ha degenerat enormement els últims anys i tothom està d’acord 
que és necessari un canvi. No obstant això, les actuals reformes són el contrari del 
que necessita un sistema educatiu de qualitat. Per això exigim la paralització del 
procés de Bolonya, la derogació de les lleis d’educació i que s’obri un procés 
democràtic i obert de debat on participin paritàriament estudiants, personal docent, 
investigadors i treballadors d’administració i serveis, i que contempli: 

1. Estudis dignes, en català i gratuïts per a tothom. 
2. Programes de beques que garanteixin condicions òptimes d’estudi (menjador, 

transport, materials, mobilitat, habitatge…). 
3. Una universitat realment pública i al servei de la transformació social –que 

introdueixi valors crítico-científics, solidaris, de cooperació, no sexistes, no 
classistes…- i no com a corretja de transmissió dels interessos i de la 
socialització dels costos de l’empresa privada. 

4. Un finançament públic solvent que permeti el normal funcionament de la 
universitat sense haver de cedir al xantatge de la patronal, i sense haver d’obligar 
a l’endeutament als estudiants. 

5. Unes condicions de treball dignes que permetin desenvolupar serveis i activitat 
docent i d’investigació de qualitat. 

Davant les eleccions espanyoles del proper 9 de març no podem oblidar que els 
principals responsables d’aprofundir la privatització encoberta de l’ensenyament públic 
han estat els dos últims governs: el del PP, per aprovar la LOU i el del PSOE per no 
complir la seva promesa electoral de derogar-la i per continuar aquest camí amb el Reial 
Decret, correspost pel govern de la Generalitat (PSC, ERC, ICV-EUiA). Tres dies abans 
de les eleccions estatals, volem denunciar a tots els partits polítics institucionals 
sense excepció (PSOE, PP, ERC, IU, ICV, CiU, PNB…) per haver votat al parlament 
espanyol a favor de l’actual procés de privatització, mercantilització i elitització de la 
universitat pública. 

Per tot això, la Plataforma Mobilitzadora en Defensa de la Universitat Pública 
(PMDUP) –formada per les Assemblees de Facultats i els sindicats d’estudiants 
AEP i SEPC-, convoquem unes jornades de lluita estudiantil amb manifestació 
central a Barcelona pel dia 6 de Març. També fem una crida a professors, becaris, 
investigadors, personal d’administració i serveis, a la totalitat de la comunitat 
estudiantil i, en general, a tota la societat a participar i donar suport a aquesta 
lluita que ens afecta a tots. 

PER LA PARALITZACIÓ DEL PROCÉS DE BOLONYA!  
PER LA DEROGACIÓ DE LA LOE, LA LOU, LA LUC I ELS SE US REIALS 

DECRETS! 
FORA EMPRESES DE LA UNIVERSITAT! 
NO A LA SEGREGACIÓ A LES ESCOLES!  

PER UN ENSENYAMENT EN CATALÀ, PÚBLIC, GRATUÏT, LAIC  I DE 
QUALITAT!  
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6.-MANIFEST ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT  
 
Els treballadors i treballadores de la UAB del col·lectiu docent, investigador i 
d’administració i serveis que aquest 6 de març ens hem sumat a la vaga o hi donem 
suport de diferents formes entenem que la nostra és una lluita per la defensa d’un 
ensenyament públic i de qualitat basat en unes condicions laborals dignes i justes per 
part d’aquelles i aquells que amb la nostra feina el fem possible en el dia a dia. 
 
1. Un increment del finançament públic de les universitats públiques. La base de la 

dignificació de les condicions laborals dels treballadors/es de la UAB comença per 
una política pública compromesa realment amb el finançament del conjunt de 
l’ensenyament públic i de les universitats com a part integrant d’aquest. 
L’ensenyament públic ha de ser vist des de les diferents administracions com un eix 
estratègic en la consecució d’una societat crítica i plenament democràtica. 

2. Una implicació real de la UAB amb els i les seves treballadores. L’equip de 
Govern de la UAB ha de revisar les seves prioritats pressupostàries que actualment 
se centren més en una política d’aparador i grans titulars i deixen de banda el 
garantir unes condicions laborals dignes per a sectors importants dels treballadors i 
treballadores de la universitat. 

3. L’erradicació de la precarietat laboral. La precarietat laboral en la que està 
immerses una part de les treballadores i treballadors de la UAB, a més de la 
precarietat de la vida d’aquestes persones, atempta contra la igualtat entre els 
treballadors/es i és la principal amenaça a la qualitat de les funcions pròpies de la 
universitat. La seva eliminació s’ha de centrar en tres eixos: 

a. La reversió de l’actual procés d’externalització/privatització de serveis 
de la UAB. 

b. L’elaboració d’un pla de regularització i estabilització dels diferents 
col·lectius docents docents i investigadors en situació de precarietat i 
l’aplicació sense ambigüitats de la legislació vigent en matèria de drets 
laborals (Estatut dels treballadors, conveni col·lectiu, Estatuto del 
Empleado Público, etc). 

c. La resolució de casos de contractació amb figures fraudulentes 
encobertes que es donen en diversos centres, com és el cas de les beques 
de col·laboració, de capítol 6, convenis universitat-empresa i “teacher 
assistants”. 

d. Tot el personal de Capítol VI ha de tenir els mateixos drets que el 
personal fixe de plantilla, i se li ha d’aplicar el Conveni. La gerència ha 
de negociar i clarificar les places que són estructurals (amb contracte 
indefinit) i s’han de garantitzar els mateixos drets laborals, salarials i 
formatius que el personal fixe. També és necessari exigir l’acompliment 
d’uns horaris ben definits, ja que moltes vegades la jornada real és 
superior al què estipula el contracte i el propi Conveni; igualment 
s’exigeix objectivitat i transparència a la hora de seleccionar el personal  

4. No a les hores extres per a cobrir substitucions. Hi ha un ampli volum de 
substitucions relativament previsibles (per a càrrecs, sabàtics i altres llicències, etc.). 
Un increment de la dotació de treballadors/es estables facilitarà resoldre aquestes 
necessitats fent compatible una millora de les condicions laborals de la plantilla, 
dels serveis que ofereix i a l’hora evitarà incrementar de forma legalment dubtosa 
les jornades laborals. 
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5. Revisió del nou Model de Carrera Acadèmica. Aquesta mesura fou aprovada pel 
Consell de Govern sense haver estat prèviament negociada amb els difernts actors 
de la comunitat universitària.  

6. Que es respecti la democràcia en els diferents espais de negociació de la UAB.   
No a les imposicions unilaterals per part de l’Equip de Govern de la UAB. L’Equip 
de Govern ha d’assumir l’existència de diferents espais de representació dels i les 
treballadores i del conjunt del col·lectiu docent i investigador i les seves 
competències, i promoure una autèntica pràctica negociadora en tot allò que ens 
afecti com a tals. 

 
 
 
7.-MÉS INFORMACIÓ 
 
http://especialbolonya.wordpress.com  
http://comitevagauab.blogspot.com  
www.universitatpublica.org  
www.precarietatuab.net  
 
Contacte :  
comitevagauab@gmail.com  
 
 
 


