


Pacte Nacional per a la Universitat

Promogut pel Govern, per mandat del Parlament de Catalunya (Llei 4/2017 Disposició 
addicional 52); el signen la comunitat universitària, els agents socials i econòmics, i els 
grups parlamentaris.

• Configuració d’un model de finançament de les universitats que n'assegurarà la 
sostenibilitat i l'estabilitat.

• Millora de la situació del personal de les universitats públiques, permetent l’accés i la 
progressió en posicions docents i de recerca per a homes i dones.

• Avançar en l’impuls de polítiques de qualitat i innovació a les universitats de 
Catalunya.

• Avançar en el sistema de preus públics equitatiu que promou la igualtat en l'accés a 
la universitat (tarifació social).



ESTRUCTURA

 Plenari
• Rectors/es universitats i/o membres de la Comissió de Política Universitària del CIC 

(12) 
• Presidents/es dels Consells socials o òrgans anàlegs (12)
• Representants de grups parlamentaris (6)
• CEUCAT (1)
• Organitzacions sindicals (2)
• Organitzacions empresarials (2) 
• Experts àmbit universitari (16)
• SUR 
• DGU 
• DGR
• SCIC



ESTRUCTURA

 Permanent
• President/a de l’ACUP 
• Rector/a Univ. Privada
• President/a de Consell Social 
• CEUCAT (1)
• Organitzacions sindicals (2)
• Organitzacions empresarials (2) 
• President/a Comissió d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya
• SUR 
• DGU
• DGR
• SCIC



ESTRUCTURA

 4 GRUPS DE TREBALL*

 Què
Missió Universitat: programació universitària; docència;  recerca, desenvolupament i 
innovació (R+D+I); acció social i territorial, etcètera.

 Qui
Comunitat universitària: Personal Docent i Investigador (PDI),  Personal 
d’Administració i Serveis (PAS), i estudiants, etcètera.

 Com
Organització: governança, qualitat, rendiment de comptes, etcètera.

 Recursos
Finançament públic, preus universitaris, beques i ajuts, etcètera

* Es podran convidar experts



CALENDARI

16 maig 2017: Anunci per part de MHP

19 juny 2017: Acte de constitució

12 setembre 2017: Acord de Govern

15 setembre: Plenari del PNU (es reunirà cada 2 mesos)

Setembre 2018: Conclusions generals (sens prejudici d’acords previs)




