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Informe del rector al Consell de Govern 
8 d’octubre de 2013 
 
Condol. El rector fa constar en acta el condol de la comunitat universitària de la 
UPC pel traspàs del professor associat del Departament de Projectes 
Arquitectònics Josep Llobet Gelma; del membre del PAS de l’ETSEIB Francisco 
Garcia, i de l’estudiant d’aquesta mateixa escola Andreu Mont Sancho. 
 
Pel que fa al panorama universitari català, el rector informa que ha tingut lloc una 
reunió del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) en la qual es va tractar 
sobre la situació pressupostària de les universitats. Explica que, de nou, l’escenari 
econòmic que es presenta és molt delicat i que, a més, és inesperat perquè la 
retallada anunciada pel Govern de la Generalitat recentment encara no s’ha 
concretat. No se sap del cert com s’aplicarà i arriba amb l'exercici de 2013 molt 
avançat. El rector es refereix igualment al fet que el conjunt de rectors van 
manifestar que la situació de les universitats ja està molt deteriorada i que es 
calcula que ja s'han retallat aproximadament entre 1.000 i 736 milions, un 22 per 
cent de la inversió pública, i això sense tenir en compte el Pla plurianual 
d'inversions. La congelació dels preus de matrícula no prevista dibuixa un horitzó 
que dificulta encara més assolir l'equilibri.  
 
Explica que a la reunió del CIC s'ha parlat de refer el mapa de titulacions, ja que la 
gran quantitat de graus, en molts casos amb noms i continguts semblants, 
complica l'elecció als estudiants. El conseller d’Economia i Coneixement, Andreu 
Mas-Colell, proposa estudiar fer entrades més unificades, que permetin triar 
després a l'estudiant i mantenir el nombre de sortides diferenciades. 
 
El rector informa que també es va parlar de les beques Equitat i que de nou es va 
demanar la transferència de les beques a Catalunya. Apunta que fa quinze anys 
que el traspàs sembla imminent. 
 
Pel que fa a la matrícula, el rector informa que s'ha mantingut estable a la UPC 
amb un 1 per cent menys d'estudiants, però apunta que es preveu una davallada 
dels crèdits matriculats, ja que l'estudiantat és més conservador i es matricula 
només d’allò que està convençut que pot assolir. També destaca que s’observa 
una baixada en la matrícula en els àmbits de l'edificació i l'enginyeria civil. El rector 
explica que pel que fa a les beques Equitat, estem pendents del resultat final per 
fer-ne una valoració acurada. 
 
El rector informa que respecte al Pla nacional de recerca de l'Estat, continua la 
incertesa i mentre que no han arribat encara els diners de 2012, la convocatòria de 
2013 no s'ha fet. 
 
El rector es refereix també a la preocupació en tot el sistema universitari pel fet 
que no es cobreixi més que una de cada deu places de personal funcionari. Diu 
que s'està col·lapsant el sistema. Informa que tampoc hi haurà convocatòria del 
Pla Serra Húnter i anuncia que es tractarà de buscar solucions.  



 
El rector informa que les eleccions a rector o rectora de la UPC seran el proper 29 
d’octubre. Explica que una vegada havia signat la resolució de les eleccions per al 
dia 24, es va veure obligat a moure la data de les votacions al dia 29 perquè es va 
convocar una vaga d'educació. Afegeix que va comentar el fet amb el candidats i 
que aquests hi van estar d'acord. 
 
Explica que s’han presentat quatre candidats a rector i anima la comunitat al 
debat. Explícitament agraeix a Antonio Elias, Enric Fossas, Gabriel Junyent i Juan 
Jesús Pérez l'esforç de presentar-se en un moment tan difícil. 
 
Model de governança universitària. Sobre aquest tema, el rector recorda que la 
comissió que s’havia creat per reflexionar sobre aquest tema va produir un 
document que s'havia de debatre, però que, en realitat, el document no ha passat 
mai pel CIC. Afegeix que en opinió seva caldria elaborar una llei de la ciència de 
Catalunya, la proposta de la qual s'hauria d'analitzar i debatre a les universitats. 
 
Sobre la LOMCE, el rector defensa mantenir la selectivitat per evitar que els 
estudiants no hagin d'anar a cada universitat a fer una prova d'accés. 
 
El rector informa sobre una reunió al Parlament de Catalunya amb el president de 
l'ACUP i de reunions amb els grups parlamentaris. Explica que ERC va donar 
suport a la retallada i que va defensar que era inevitable.  
 
Pel que fa al sistema universitari a l'Estat, el rector fa referència a la situació que 
generarà la llei Wert i diu que serà molt  perjudicial per al sistema i per a Catalunya 
per la immersió lingüística, perquè és un atac a la convivència. Proposa un acord 
sobre aquesta qüestió del Consell de Govern de la UPC i en sintonia amb la 
petició que ha fet el professor Enric Fossas, que va plantejar a la Comissió 
Permanent redactar un acord sobre el conflicte que es viu a les Balears.  
 
El rector informa que des dels vicerectorats de Política Científica i de Recerca 
s'està treballant per gestar una proposta de cara a la convocatòria de RIS III. En 
un àmbit internacional, informa que el rector de Campinhas és el nou president de 
CINDA per als propers dos anys. També indica que va assistir a un debat sobre 
inclusió i accés a la universitat de totes les classes socials. Informa també que s'ha 
atorgat la medalla a títol pòstum a qui va ser rectora de la UIB, Montserrat Casas, i 
que les universitats de Cantàbria i Màlaga s'han integrat a la xarxa CINDA.  
 
El rector informa que s'està replantejant el conveni amb la Universitat de les 
Nacions Unides sobre la GUNI, que tindrà la seu al complex de Sant Pau i que 
liderarà l'ACUP. 
 
El rector informa que ha estat present en l'acte de lliurament dels premis de les 
proves d'accés a la universitat i que, un any més, hi ha equilibri entre els alumnes 
procedents de centres públics i privats.  
 



Finalment, el rector informa sobre la situació de l’FNB. Afirma que les 
negociacions amb l'Ajuntament de Barcelona estan molt avançades i que espera 
que aviat es disposi d'una proposta concreta de nova ubicació per a la Facultat. 
Afegeix que, sense disposar d’aquesta opció, la venda de l'edifici ni es planteja. El 
rector desmenteix que l'edifici estigui venut a un outlet de roba, com s'ha publicat a 
diversos mitjans de comunicació. 

 




