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Elements p~r a 
I'analisi de les 
relacions entre la 
universitat i les 
administracions 
públiques 

Serafí Antúnez * 

Les relacions entre les insti
tucions d'ensenyament superior 
i els poders públics (estatals, na
cionals/regionals o local s) són 
cada vegada més importants. A 
diferencia d'epoques preterites 
on segurament podria trobar-se 
justificació a una certa ignoran
cia mútua o a trajectories no 
sempre convergents, a hores 
d'ara, les exigencies de la vida 
social reclamen unes relacions 
noves, conseqüencia d'un con
junt d'implicacions recíproques. 
Unes relacions que haurien de 
tenir com a objectiu afavorir 
I'articulació satisfactoria entre 
els sistemes social, educatiu i 
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escolar, i, alhora, possibilitar 
la congruencia necessaria per 
garantir I'equilibri entre aquests 
sistemes. 

La justificació i la necessitat 
de les relacions poden inferir
se de I'analisi de dues qüestions 
fonamentals: d'una part, la mis
sió actual de la Universitat i de 
I'altra, el dret que tenen les 
administracions a intervenir per 
vetllar que la funció d'aquella 
sigui racional i eficay. Els re
sultats d'ambdues analisis po
sen en evidencia, més que no una 
frontera en contínua negociació 
entre els poders públics i I'en
senyament superior que assen
yala Kogan (1988), un territo
ri d'acció comuna que cal preci
sar i sobre el qual establir 
projectes d'actuació en comú. 

Missió actual de la universitat 
i el dret de les administracions 
a intervenir-hi 

La societat espera de la Uni
versitat una res posta satisfac
toria a un conjunt d'objectius que 
són conseqüencia de les seves 
noves necessitats i expectati
ves. O'aquesta manera, la Uni
versitat, a més de continuar 
desenvolupant les funcions d'en
senyament i investigació i exer
cir-Ies plenament en tant que són 
serveis a la col.lectivitat, ha 
d'assumir un conjunt de funcions 
noves que podríem agrupar en 
dos grans epígrafs: 
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1) Potenciar i incrementar 
I'intercanvi mutu de recursos: 
persones, equips i tecnologia, 
informacions ... amb altres insti
tucions d'ensenyament superior. 

És evident una tendencia fa
vorable a aquest respecte -tot i 
que encara és insuficient- els 
darrers anys. En el nostre con
text es justifica també, entre 
d'altres causes, per les noves 
perspectives i exigencies de 
l'Europa comunitaria i per la ne
cessaria adaptació deis titulats 
i professionals a nous requeri
ments. Les aportacions de Baena 
(1987) o els projectes i real it
zacions de les Comunitats Euro
pees relatius a I'intercanvi de 
professors, estudiants i progra
mes són plantejaments i exem
pies rellevants d'aquesta ten
dencia. 

O'una altra part, Coombs 
(1985:422), des de la persper
tiva de la cooperació internacio
nal en educació, ratifica aquests 
plantejaments en reclamar tam
bé: 

- l' ajuda als pa'isos en vi es 
de desenvolupament per explo
tar els recursos humans i edu
catius 

- I'intercanvi d'estudiants 
d'ensenyament superior entre 
pa'isos 

-I'intercanvi cultural i 
intel.lectual internacional que 
implica professors, estudiosos, 
científics i artistes creatius 

- la cooperació per refor<;:ar 

154 

els estudis intel.lectuals i de Ile
gües estrangeres en tots els pa'i
sos. 

11) Ampliar el camp deis des
tinataris als qual s'adre<;:a. 

Així, respecte al sector 
productiu calen noves iniciati
ves i projectes relatius a la in
vestigació, la formació, I'ela
boració de dictaments tecnics 
etc. 

En relació amb el sector de 
les administracions públiques, 
cal dissenyar serveis en comú -
especialment amb les adminis
tracions locals- que no tenen o 
no han tingut mitjans propis per 
a la investigació o I'analisi de 
problemes. 

Pel que fa al sector social, 
cal tenir present que les univer
sitats s'adrecen cada vegada 
més a col.lectius socials que no 
han tingut la possibilitat d'acce
dir a I'ensenyament superior: 
minories etniques o culturals, 
persones grans, etc. Aixó plan
teja una reorganització de les 
polítiques d'admissió d'alumnes 
i tal vegada de professors a I'en
senyament superior per facili
tar-hi I'accés de nous grups 
(adults amb experiencia profes
sional i un gran coneixement deis 
problemes i de les necessitats 
locals, grups i etnies minorita
ries ... etc.) 

A aquestes noves perspecti
ves de la demanda social, del món 
del treball, de la investigació i 
tecnologia, la qüestió del finan-
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gament..., hem d'afegir qües
tions relatives a la propia dina
mica interna de les institucions 
d'ensenyament superior (cultu
ra corporativa: costums, tradi
cions, conductes arrelades ... ) en 
continu canvi i evolució que con
figuren un panoram diferent del 
tradicional. 

Ara bé, d'una altra part, les 
administracions . tenen el dret 
d'intervenir en el control social 
de la Universitat en tant que 
servei públic i en tant que els 
governs i les administracions 
representen les societats. 

Tot participant deis plante
jaments d'Hijmans (1982) quan 
assigna als poders públics el 
deure últim d'assegurar la pro
tecció, la defensa i el benestar 
deis seus administrats, podríem 
identificar almenys cinc raons 
fonamentals que justifiquen la 
ingerencia deis poders públics en 
les qüestions universitaries: 

1) I'interes que les adminis
tracions públiques han de tenir 
respecte als seu s ciutadans 

11) el control de la utilització 
deis diners deis contribuents 

111) la qualitat de I'ensenya
ment i la investigació per tal com 
ambdues permeten: 

- la formació de quadres i 
membres de professions liberals 
competents i capagos 

- la protecció de la cultura i 
deis valors culturals 

- la innovació 

- I'enriquiment personal de 
professors i estudiants 

IV) el problema del treball i 
I'atur. Totes les organitzacions 
tenen entre les seves finalitats 
la d'adaptar-se de manera sa
tisfactoria amb I'entorn. Si pre
tenem que les universitats si
guin congruents amb el seu con
text i que s'hi integrin de mane
ra satisfactoria, caldria fer 
possible que els professionals 
que la universitat ha de formar/ 
produir sigui n congruents amb 
allo que espera i raonablement 
necessita la seva comunitat 
social, economica, comercial i 
industrial. Aixo no és possible 
sense una definició i una elabo
ració en comú de les polítiques i 
les estrategies. 

V) el problema del finanga
ment. La dependencia que té la 
Universitat de les Administra
cions (a Espanya el finangament 
de les institucions d'ensenya
ment superior esta entre el 75% 
i el 80% del cos real de cada 
estudiant; MEC, 1989) defineix 
un altre punt de contacte. 

Que la qüestió del finangament 
és un motiu de preocupació molt 
important podríem argumentar
ho des de moltes optiques. Crec 
que és prou sabut. Sense anar 
gaire Iluny, hem tingut ben re
centment una prova evident 
durant el mes de setembre del 
89, a la Conferencia sobre 
"Mitjans i Objectius de les Uni
versitats" que la nostra univer
sitat va organitzar en coopera-
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ció amb l'Organització Economi
ca de Cooperació i Desenvolupa
ment i el Consell d'Europa, la qual 
va referir-se gairebé de mane
ra exclusiva als problemes de 
financ;:ament de les institucions 
d'ensenyament superior. 

Tots els aspectes anteriors, 
especialment els dos darrers, 
ens porten a identificar un altre 
element basic: la necessitat de 
contextualitzar I'organització i 
el funcionament universitario 
Lluny de Localismes mal entesos, 
una adequada interrelació entre 
la universitat i les administra
cions, especialment les més 
properes (nacional/regional i 
local) ha de permetre configu
rar un estil i una cultura propis, 
solidament arrelats a les carac
terístiques de cada comunitat, 
tot potenciant els valors, la lIen
gua i la cultura propis i donar 
una res posta més adequada a les 
necessitats i expectatives so
cials, financeres, laborals i edu
catives en general de cada co
munitat concreta. 

Definim el territori 

Ara bé, quins elements con
figuren aquest territori de rela
cions recíproques?, quins fac
tors són rellevants en definir 
aquests terreny d'intervenció en 
comú? Identifiquem-ne alguns i 
revisem, alhora, la problemati
ca que se'n pot derivar. 
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Normativa-autonomia. Transpa
rencia-control social 

La Universitat no pot autore
guiar-se; necessita el continu 
feed-back amb el seu entorno A 
la vegada, és obligada a oferir 
una gestió transparent. Aquesta 
gestió s'hauria de fer en funció 
de criteris propis i amb el re
quisit d'una autonomia que no
més pot tenir com a límit el 
control social que l'Administra
ció i la propia Universitat esta
bleixin en comú. 

Les administracions tenen un 
conjunt d'eines per garantir 
I'adequada funció social de la 
Universitat, com ara: la persua
sió, la manipulació finan cera, la 
legislació i els reglaments. Se
ria desitjable que aquestes ei
nes fossin utilitzades a partir de 
plantejaments elaborats en 
comú, on la consulta recíproca i 
el consens fossin presents con
tínuament. Cercar la transparen
cia i el control social només en 
base a la coerció o a la manipu
lació financera serveix única
ment per empobrir les relacions 
i per distanciar les institucions. 

Objectivitat-funció crítica 

Si bé la Universitat té una 
clara responsabilitat social, cul
tural i economica respecte als 
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seus entorns local, nacional i 
estatal, aquesta responsabilitat 
és estretament Iligada a les 
qüestions d'objectivitat cientí
fica -que no neutralitat, ja que 
aquesta és impossible- i a la 
funció crítica que sembla inhe
rent a la Universitat. 

Hauríem de diferenciar la 
Universitat d'una simple ofici
na d'estudis, d'un laboratori 
d'investigació industrial o d'un 
centre de formació professio
nal, en tant que no solament ha 
de ser requerida per executar 
unes propostes sinó que també 
li corres pon de pronunciar-se 
sobre I'oportunitat d'una de
manda, sobre la pertinenya d'un 
projecte o sobre les conseqüen
cies a afrontar derivades d'u
nes polítiques determinades. 

No ha de ser, per tant, una 
simple gestora de les directrius 
o polítiques generals de les di
verses administracions. Ans al 
contrari, ha de col.laborar en la 
fixació i I'elaboració d'aques
tes propostes des d'una posició 
d'independencia i autonomia. 

Així, les investigacions uni
versitaries centrad es a solucio
nar dificultats de la societat han 
de plantejar-se sota formes que 
siguin compatibles amb la natu
ra, les tradicions i la funció 
essencialment crítica de la Uni
versitat (OCDE, 1981). 

En aquest ambit, i referint
nos al nostre context, caldria 
plantejar-se també amb natu
ralitat les relacions client-ser-

vei entre les administracions i 
la universitat, des d'un enfoca
ment d'optimització de recursos 
d'avaluació constant i d'incre~ 
ment progressiu. 

Control-productívítat-avaluacíó 

Si bé I'autonomia universi
taria és un principi irrenuncia
ble, i així ho haurien d'entendre 
les diferents administracions, és 
facilment observable una tenden
cia a demanar en canvi I'admis
sió d'un sistema de control i, des 
de determinades perspectives, 
d'un mecanisme de recompenses 
i sancions. 

Actualment és indiscutible 
que cal plantejar la qüestió de la 
productivitat a la Universitat. 
Aixo és degut fonamentalment a 
la seva crisi financera. D'una 
altra part, sembla raonable que 
els governs es plantegin on i com 
es distribueixen els seus recur
sos. 

Aixo planteja la necessitat de 
buscar una mesura objectiva de 
la productivitat. Cal aprofundir 
en I'estudi sobre la pertinenya i 
la validesa deis dos tipus de pa
rametres de rendiment que uti
litzem: docencia i investigació. 
A més, cal analitzar altres ele
ments que també intervenen en 
I'avaluació. Cal buscar respos
tes i alternatives a qüestions 
com les que proposa Thompson 
(1985): 
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1) a qui o a qué es refereix la 
qualitat que es vol avaluar. Cal
dra distingir entre estudiants, 
professors, ensenyament, in
vestigació, actualització deis 
currículums, contactes amb el 
món de la indústria i el comen;;, 
etc. 

11) quins han de ser els ele
ments d'apreciació, com ara: els 
criteris d'accés a la Universitat 
de professors i estudiants, la 
producció de publicacions, els 
serveis de suport als estudiants, 
la competéncia pedagogica deis 
professors ... 

111) qui ha d'avaluar. Ho han 
de fer instancies internes de la 
propia universitat? Cal crear 
instituts o serveis d'avaluació 
externa?, serveis d'inspecció?, 
instancies que combinin les in
tervencions interna i externa? 

Pero també, a més d'aques
tes variables, caldria plantejar 
la consideració de variables 
contextuals (condicions particu
lars, restriccions, recursos 
disponibles ... ). No oblidem que si 
qualsevol avaluació es justifica 
perqué és la base de la presa de 
decisions, els resultats de I'a
valuació, del "control de la pro
ductivitat" podrien servir per 
justificar decisions de les admi
nistracions sobre la pertinenc;a 
d'un financ;ament global o un fi
nanc;ament selectiu en funció deis 
res u Itats. 
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Apuntant algunes solucions i 
propostes 

E/s organismes- "coixí" o inter
mediaris 

Les administracions i la uni
versitat tenen uns organs de 
govern sobirans i autonoms. 
Cercar solucions d'una manera 
a'illada i individual és poc pro
ductiu. Mirar de donar una res
posta adequada als temes que 
hem enumerat sembla també 
difícil si es vol fer a través de 
sistemes de representació recí
procs; és a dir: persones de les 
administracions en els organs de 
govern de la Universitat i vice
versa. O'una altra part, el con
trol a través d'institucions par
lamentaries pot tenir el risc del 
desequilibri o la prevalenc;a de 
criteris marcadament ideologics 
o sectaris. 

Les relacions entre la Univer
sitat i els poders públics poden 
molt ben establir-se a través 
d'organismes-"coixí",organis
mes intermediaris, constituHs 
per persones representants deis 
diversos estaments de la vida 
social, política, economica i uni
versitaria. Organismes-"tam
pó" (Thacker 1983) de compo
sició mixta, de participació i 
consulta, que han de servir per 
donar recomanacions o per atu
rar decisions, elaborant propos
tes en comú o supervisant el fun
cionament del sistema universi-
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tari. Organismes-"coixí", de 
relació intermediaria sobre les 
funcions i el paper deis quals cal 
continuar aprofundint, tal com 
ens plantegen Ingram i Valázquez 
(1989). 

Si la frontera entre les 
administracions estatal i nacio
nal/regional i les universitats es 
deplaga contínuament, el paper i 
les funcions deis órgans inter
mediaris creats per I'autoritat 
també evolucionaran. Els orga
nismes-"coixí" seran consti
tu'its, cada vegada més -aques
ta és la tendencia als paIsos 
desenvolupats- per una presen
cia creixent i majoritaria de 
persones representants deis di
versos sectors económics, po
lítics i socials en detriment de la 
representació deis estaments 
estrictament universitaris. 

A la nostra Universitat po
dem trobar alguns exemples 
d'aquests órgans en els Consells 
socials, com a instancies de 
participació de la societat a la 
Universitat. "Supervisar les 
activitats de caracter económic 
i el rendiment deis serveis de la 
Universitat, així com promoure 
la col.laboració de la societat 
amb el seu finangament", que ens 
recorda I'article 71 deis Esta
tuts de la Universitat de Barce
lona, podrien ser les tasques di
rectrius a executar, perfeccio
nar i desenvolupar per part 
d'aquests organismes interme
diaris. 

Altres iniciatives haurien de 

ser la creació i potenciació de 
nous órgans especialitzats per a 
aquestes relacions com ara la 
Institució Universitat-Empresa, 
els Instituts d'avaluació de cons
titució mixta (interna i exter
na), etc ... 

Polítiques congruents Universi
tat/Administracions: noves 
demandes 

Altres temes més concrets 
que haurien d'ésser tinguts en 
compte en analitzar les relacions 
Administració-Universitat són: 

1. La conveniencia d'una 
harmonització més gran de les 
polítiques de desenvolupament 
local i regional i les polítiques 
d'ensenyament post-secundari, 
en particular en materia de 
formació professional, treball i 
investigació. 

2. La reorganització de les 
polítiques d'admissió a I'ense
nyament superior per facilitar
hi I'accés de nous grups, en par
ticular deis adults amb experien
cia professional i amb un gran 
coneixement deis problemes i les 
necessitats locals. 

3. La necessitat que la Uni
versitat i les Administracions 
realitzin en comú o participin re
cíprocament en les respectives 
planificacions estrategia 
(polítiques), t¿ctica (disseny de 
plans espacifics), tot deixant la 
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planificació i el desenvolupament
operatius (execució i desenvo-
lupament deis pians) a mans de
les respectuves instáncies.

4. La necessitat que ambdues
institucions superin els plante-
jaments rutinaris i poc compro-
mesos que no persegueixen
propósits d'innovació i canvi.

5. La conveniencia de plan-
tejar noves estratégies en la
gestió de les institucions uni-
versitáries. Administracions
professionals, geréncies, poten-
ciació i assaig d'estils de gestió
basats en principis comercials,
modalitats de finangament alter-
natiu: convenis, patrocini, con-
tractes universitat-empresa...,
han de ser elements d'estudi
preferent els anys vinents.

Advoquem, finalment, pel
suggeriment de l'OCDE (1982:
160) quan reclama la necessi-
tat d'establir i mantenir un
equilkp ri delicat entre les dimen-
sions local, regional/nacional i
internacional, per evitar tant la
universitat "de campanar" com
la universitat totaiment sepa-
rada del seu entorn en nom del
coneixement absolut. Evitar tant
la universitat d'horitzons limi-
tats, sota la tutela deis nota-
bles locals, com la universitat
agent del centralisme estátic.

"El desenvolupament de les
relacions amb la col.lectivitat
exigeix també que es partí a
tenme una reflexió específica
sobre l'articulació de les fun-
cions locals, regionals, nacio-

nals i internacionals de l'ensen-
yament superior. Acordar un pes
particular a la dimensió local i
sobretot regional no és voler-la
privilegiar, ni especialment
limitar ('área d'influéncia de la
universitat, és voler manifes-
tar l'interés d'una incardinació
a través de les interaccions con-
cretes en un entorn definit". No-
més així podrem fer possible la
descentralització, la participa-
cié i, en suma, la gestió demo-
crática.
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En este articulo se 
intenta presentar una 
miscelánea o panorá
mica de los aspectos 
fundamentales que po
drfan servir para 
introducir el tema 
planteado por nuestra 
Tribuna: las relaciones 
entre la Universidad y 
las administraciones 
públicas. En él se 
justifica el derecho de 
las administraciones a 
intervenir en la uni
versidad, como conse
cuencia de las nuevas 
necesidades y 
misiones de las 
instituciones de ense
ñanza superior. Se 
enumeraran un conjun
to de ámbitos de rela
ciones y actuaciones 
en común, a la vez que 
identifica las posibili
dades y limitaciones 
que éstas plantean. Fi
nalmente, se apuntan 
perspectivas de análi
sis y propuestas de 
intervención. 
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Abstracts 

Cet article entend 
presenter una vision 
d'ensemble des as
pects essentiels qui 
pourraient servir a in
troduire le theme que 
propose notre Tribune: 
a savoir les rapports 
entre l'Université et 
les administracions 
publiques. On y justifie 
le droit des admin;s
trations a intervenir 
dans I'univerdité, et ce 
comme conséquence 
des nouveaux besoins 
et des nouvel/es 
missions des institu
tions d'enseignament 
supérieur. On y enume
re un ensemble de 
rapports et d'actions 
en commun, tout en 
soulignant les possibi
lités et les limites 
qu'ils posent. Final
ment, on y signale des 
perspectives d'analyse 
et des propositions 
d'intervention. 

This article tries 
to present an overview 
of the basic aspects 
that could help 
introduce the subject 
proposed by our Ros
trum: the relationship 
between the universi
ties and the public ad
ministrations. It justi
fies the administra
tions right to interve
ne in university mat
ters as a consequence 
of the social. It lists 
some relationships and 
common actions that 
could he taken, while it 
identifies their possi
bilities and limitacions. 
Final/y, it gives a 
sketch of the perspec
tives for analysis and 
proposals for inter
vencion. 
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