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Títol de la iniciativa :
Pacte per una nova llei universitària.

Contingut de la iniciativa :

La Universitat és un dels principals responsables de la creació i transferència del patrimoni
científic, intel·lectual i cultural, així com del pensament crític, i per tant, es constitueix en el bressol
del progrés i desenvolupament democràtic de la societat. De la mateixa manera, tampoc podem
perdre de vista la seva dimensió social com a eina determinant en la garantia de la igualtat
d’oportunitats en una societat diversa i justa. En definitiva, com a motor de l’empoderament de
tota la ciutadania, independentment de l’origen socioeconòmic.

Des de l’aprovació l’any 2007 de la modificació de la Llei Orgànica 6/2001 d’Universitats, no s’ha
produït cap reforma en profunditat de la legislació bàsica del Sistema Universitari Espanyol. Més
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de 10 anys després de la implantació del Pla Bolonya, i per tant de la incorporació d’Espanya a
l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), i dins d’una societat canviant i que es veu abocada
a afrontar reptes que de cada vegada assumeixen un àmbit més globalitzat, es posa de relleu la
necessitat d’abordar una reforma del Sistema Universitari Espanyol.

Una nova llei universitària que doti al sistema d’un nou ordenament jurídic que sigui un punt de
partida per a la contínua modernització i internacionalització de la universitat com a motor del
canvi de model econòmic. La reforma ha de garantir de forma estable la formació integral dels i
les estudiants com a professionals capacitats per respondre a les demandes de la societat i als
futurs desafiaments provocats pels canvis en el món econòmic, laboral, tecnològic i cultural. De la
mateixa manera, ha de reduir la burocràcia per permetre un desenvolupament de la investigació
més eficient, i ha de combatre de manera clara la precarietat que viuen bona part dels docents
universitaris, establint la carrera professional del Personal Docent i Investigador amb un model
transparent i basat en el mèrit i la capacitat, així com fomentant la mobilitat dels docents i el retorn
del talent emigrat en els darrers anys.

Aquesta reforma legislativa, reclamada per tota la comunitat universitària, ha d'esdevenir dins el
marc d’un gran pacte d’Estat per la Universitat al nostre país. Una reforma profunda de tot un
sistema que requereix estabilitat per planificar el seu futur. Això no es pot dur a terme sense un
pacte que aconsegueixi el màxim consens possible i que es desenvolupi amb la participació activa
dels diferents agents polítics, acadèmics i socials.

Conjugant el respecte al principi de l’autonomia universitària amb els d'excel·lència, qualitat i
equitat, podem assolir un pacte que construeixi una universitat dinàmica, oberta a la innovació i a
les demandes de la societat, competitiva, amb recursos suficients, transparent en la seva
governança, crítica i compromesa amb la seva dimensió social.

Per tot això, el grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a impulsar un pacte d’Estat per la
Universitat amb el màxim consens entre la comunitat universitària, els agents socials, les
formacions polítiques i les comunitats autònomes a través d’una nova Llei Orgànica d’Universitats.
Aquesta ha de garantir realment la vocació social i la independència científica de la Universitat
mitjançant una reforma del Sistema Universitari Espanyol, amb un finançament adequat per
modernitzar-la, cercant de manera progressiva la gratuïtat de la formació universitària, i
adaptant-la a les noves realitats i necessitats. S’ha de respectar en tot moment el principi de la
seva autonomia i s’han d’establir els mecanismes oportuns per a una gestió democràtica i
transparent, de la seva dimensió social, i en especial, de l’accés igualitari i equitatiu a l’educació
superior.

Ares FERNÁNDEZ I
LOMBARDO

Gloria Pilar SANTIAGO I
CAMACHO Joan Josep MAS I TUGORES
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Assabentament grup, Assabentament grup, Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN Alejandro LÓPEZ I SORIA Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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