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Condol. El rector demana que consti en acta el condol de la comunitat 
universitària pel recent traspàs de Joan Olivella, professor del Departament de 
Ciència i Enginyeria Nàutiques. 
 
 
Benvinguda. El rector dóna la benvinguda als membres que s’incorporen al 
Consell de Govern: Francesc Marquès, com a representant del Consell de 
Departaments; Miguel Valero, en representació del Consell de Centres, i Joan 
Lluís Zamora, com a vicepresident del Consell de Departaments. 
  
 
Nomenaments. El rector informa del nomenament de Joaquim Olivé com a 
Comissionat per a la Formació Permanent, amb l’encàrrec d’impulsar i 
coordinar els programes de formació permanent. El professor Xavier Barà ha 
estat nomenat nou director de l’Agència per a la Qualitat del Sistema 
Universitari de Catalunya (AQUC), en substitució de Gemma Rauret que ara 
ocupa la direcció de l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació 
(ANECA). Així mateix, explica que Joaquim Tres, fins ara director executiu de la 
GUNI (Global University Network for Innovation), ha deixat recentment la seva 
responsabilitat a la UPC per incorporar-se al Fons Multilateral d’Inversions del 
Banc Iberoamericà de Desenvolupament, amb seu a Washington.  
 
D’altra banda, el rector informa del canvi en la denominació del vicerectorat que 
ocupa Lluís Torres i que a partir d’ara s’anomenarà de Política Internacional. 
Pel que fa a nomenaments externs a la UPC, el rector informa que Joan Elias 
ha estat nomenat secretari general del Consell Interuniversitari de Catalunya i 
Javier Vidal nou director general d’Universitats i Ciència, del MEC. 
 
 
Relacions institucionals. El rector explica que ha mantingut sengles reunions 
amb els candidats a la presidència de la Generalitat de Catalunya, José 
Montilla i Artur Mas, i que recentment ha participat en la reunió del Consell de 
Ciutat de l’Ajuntament de Barcelona. Afegeix que també s’ha reunit amb el 
secretari general de Política Científica del Ministeri d’Educació i Ciència, 
Francisco Marcellán, per tractar de temes vinculats al Centro Nacional de 
Supercomputación - Barcelona Supercomputing Center (CNS-BSC) i de 
l’anomenat ‘parquetazo’, pel que fa a les noves sol·licituds per part de les 
universitats, dels ajuts en forma de bestretes reemborsables del Ministeri de 
Ciència i Tecnologia per a infraestructures i equipament cientificotècnic. Amb 
Francisco Marcellán també va tractar sobre el Centre de Realitat Virtual, un 
projecte sobre el qual s’està treballant intensament. 
 
En aquest repàs a l’activitat institucional, el rector fa referència a les converses 
mantingudes amb la presidenta d’IBM, Amparo Moraleda, en relació a 



l’increment de la col·laboració entre aquesta empresa i les universitats 
catalanes. 
  
 
Espai Europeu d’Educació Superior. El rector explica que ha tingut lloc la 
reunió del Consell de Coordinació Universitària que ha afegit nous elements 
d’incertesa pel que fa al sistema universitari. Durant la reunió, es va formular la 
proposta d’allargar la durada de tots els títols de grau fins a quatre anys, que no 
va ser ben rebuda pels rectors catalans. A la reunió també es va tractar sobre 
la possibilitat de recuperar l’estructura dels programes de doctorat i, d’alguna 
manera, tornar als tres cicles amb unes línies de doctorat al marge dels actuals 
programes oficials de postgrau. Tot plegat, reflexiona el rector, són propostes 
que contribueixen a incrementar el nivell de dificultats i incerteses en què es 
troben les universitats a l’hora de planificar el treball de cara a l’entrada en vigor 
de l’Espai Europeu d’Educació Superior.  
 
 
Modificació de la LOU. El rector informa que, superat el tràmit de l’informe del 
Consell d’Estat, s’ha previst que el proper Consell de Ministres doni el vistiplau 
a la modificació de la LOU i s’iniciï el tràmit parlamentari que donaria com a 
resultat que durant el mes de desembre s’aprovés i entrés en vigor la LOU 
modificada. 
  
 
Finançament. El finançament va ser el tema central de la reunió de 
l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) celebrada recentment, 
segons que informa el rector. A això afegeix que encara no s’ha lliurat el 
document que el Departament d’Educació i Universitats havia d’enviar als 
rectors. En qualsevol cas, explica que tot sembla indicar que les universitats 
catalanes en el seu conjunt incrementarien lleugerament els seus recursos, 
d’una manera progressiva, per sobre del que preveu la Llei d’Universitats de 
Catalunya, però molt per sota de les expectatives que teníem. 
 
 
Programa Barcelona Ciència 2007. Arran de la posada en marxa, l’any 2007, 
del Programa Barcelona Ciència, el rector explicita el suport de la UPC a 
aquest esdeveniment, que és iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Lobby politècnic. El rector informa que les universitats politècniques de 
València, de Madrid i de Catalunya estan treballant per constituir l’UP3, un 
lobby politècnic amb l’objectiu d’impulsar la projecció internacional de les tres 
universitats, de promocionar els seus respectius estudis i de treballar 
conjuntament en qüestions que siguin de mutu interès. 
 
 



Portal del Coneixement. El rector informa que es continua treballant en el 
projecte del Portal del Coneixement, juntament amb la Universitat de Barcelona 
i que es presentarà el mes setembre o d’octubre a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
Conveni PDI-L. El rector anuncia que s’ha tancat l’acord del conveni del PDI 
laboral que tindrà efectes econòmics retroactius a partir dels set darrers mesos 
del 2004. 
 
 
Política internacional. El rector fa referència a la seva visita a la Universitat 
Ricardo Palma de Perú, on va dictar la conferència Transferencia de 
Tecnología: el Programa Innova i va signar un conveni marc amb aquesta 
institució. Informa també que va assistir a la reunió de les universitats peruanes 
membres de la xarxa Universia, així com de la visita que va efectuar a la 
Universitat Catòlica de Perú, que té un conveni amb la UPC per impartir 
conjuntament estudis d’Enginyeria de Telecomunicació. Afegeix que aquesta 
universitat peruana té la intenció d’ampliar els convenis als estudis d’Enginyeria 
Informàtica i d’Enginyeria Industrial. La seva visita al Perú es va tancar amb 
una sessió de treball a la Universitat Peruana de Ciències Aplicades, amb la 
qual compartim un programa de doctorat, impartit pel Departament 
d’Organització d’Empreses, i programes de postgrau organitzats conjuntament 
a través de la Fundació UPC.  
 
 
ETSEIB i AAUPC. Pel que fa a l’activitat interna de la Politècnica, el rector 
explica que ha assistit a la reunió de l’Assemblea General de l’Associació 
d’Amics de la UPC i a la sessió informativa que va tenir lloc a l’ETSEIB per 
presentar la nova periodificació de la rehabilitació arquitectònica, millora i 
ampliació d’espais. En destaca l’elevada assistència i justifica que les obres no 
es puguin començar l’agost, tal com estava previst, per qüestions relacionades 
amb els permisos municipals. Explica, d’altra banda, que no serà fàcil acabar 
totalment el procés l’any 2013 com preveu la periodificació i que la màxima 
preocupació és l’econòmica, raó per la qual s’està treballant per aconseguir 
recursos extraordinaris que puguin afegir-se als previstos al Pla Pluriennal 
d’Inversions (vegeu Informacions 187). 
 
 
Cloenda de la 40 edició del Curs d’Hidrologia Subterrània. El rector informa 
que ha tingut lloc l’acte de cloenda de la 40 edició del Curs d’Hidrologia 
Subterrània, el programa de postgrau més antic de la UPC, que ha format fins 
ara un miler d’estudiants.  
 
 
Integració de l’ETSEIAT i l’EUETIT en un únic centre. El rector dóna detalls 
de la reunió constitutiva de la comissió mixta per a la integració de l’Escola 
Tècnica d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa i l’Escola 



Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa, i afegeix que també 
va assistir per primera vegada a la reunió del Consell del Campus de Terrassa. 
 
 
Premis. A continuació, fa esment  d’alguns premis assolits per membres de la 
comunitat universitària: Mencions especials dels Premis Abertis per als 
estudiants Roger Garcia, per Detecció automàtica d’incidents en vies ràpides. 
Implantació a la Ronda de Dalt de Barcelona, i per a Pere Llorens, per Gestió 
ràpida d’equipatges: descentralització, autoidentificació i autoclassificació. 
Aplicació a la part vella de la terminal B de l’Aeroport de Barcelona. Premi 
Novare a l’equip dirigit per Samuel Galcerán, del Centre d'Innovació 
Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments per Monitorització de 
subestacions per manteniment predictiu i una menció honorífica al projecte 
Predicción eólica espacial a l’Àrea de Ciències de la Terra del Centro Nacional 
de Supercomputación-Barcelona Supercomputing Centre. Premi a la millor 
edició electrònica a Edicions UPC en el marc dels Premis Nacionals d’Edició 
Universitària, per Fuentes de Energía. Premi Principat d’Astúries de la 
Fundación Tècnica Industrial per un article de divulgació científica del professor 
Joan Gómez i Urgellés, publicat a la revista Tècnica Industrial i titulat De la 
tradición a la innovación docente en matemàticas.  
 
 


