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Generalitat de Catalunya
En el marc de la renegociació que s’ha dut a en relació amb el Campus Diagonal‐Besòs amb la
Secretaria d’Universitats i Recerca i la Direcció General d’Universitats. Vaig presentar ahir al
Consell de Govern el resultat d’aquest diàleg en forma de bases per a un acord que va ser
aprovat. El document té dos grans punts diferencials respecte a projectes anteriors: re‐col∙loca
la responsabilitat econòmica del projecte que fins ara queia sempre del costat de la UPC i
preserva el fet que les unitats que la UPC traslladi al Campus formaran part de la Universitat en
igualtat de condicions de govern i organització que la resta.
Com veureu en el document que adjuntem, la UPC crearà un centre nou amb l’epicentre de la
seva activitat sobre l’enginyeria química i els materials i que serà fruit de la integració de
l’EUETIB i l’aproximació al campus de grups de recerca dels àmbits abans esmentats
procedents de l’ETSEIB.
La SUR i la UPC signaran un contracte programa per a l’assignació del finançament públic lligat
als estudis impartits al Campus i es preveu un mecanisme de comptabilitat pressupostària
diferenciada que permeti el seguiment dels compromisos i les necessitats acadèmiques
específiques del projecte.
El període d’implantació del conjunt de l’oferta acadèmica durarà uns vuit anys i es
contemplen condicions específiques durant aquest temps per a la designació del director/a, la
definició del pla d’estudis i la participació de professorat d’excel∙lència.
Un altre aspecte que contempla el text és la creació d’un institut que ha de servir per impulsar
la internacionalització del campus tot canalitzant ofertes específiques que possiblement
connectaran amb els acords que darrerament hem signat amb universitats estrangeres per
impartir masters i que encara han de madurar.
El nostre objectiu ha estat i és minimitzar al màxim els danys d’aquest projecte sobre la
Universitat i també, per què no dir‐ho, sobre l’ETSEIB, el centre juntament amb l’EUETIB més
directament afectat en aquesta operació. Bé que ho sabeu, ens hem trobat amb un projecte
força empantanegat que estem procurant resoldre de manera responsable; respectant el
compromís social de la universitat, complint les obligacions adquirides i procurant fer del
problema una oportunitat.

Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
El dia 10 de juny va tenir lloc una nova reunió de la Junta del CIC amb el decret de preus com a
tema central. Hi va haver un debat extens sobre la manera d'introduir l'exigència del nivell B2
d'una tercera llengua en acabar els estudis dels estudiants que hauran de començar la
universitat el curs 2014‐15. El govern, que ha introduït aquest requisit mitjançant la llei
d’Acompanyament dels Pressupostos, fa una proposta que garanteix una certa capacitat de
diàleg amb cada universitat, una ajuda específica als estudiants, així com el fet de facilitar a les
universitats la modificació dels plans d'estudi.
Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC)
El mateix dia 10 va tenir lloc la Conferència del CIC i, des de la UPC, vam tractar d’evidenciar
que els preus de la matrícula de la universitat pública i el seu finançament condicionen la
creació d’una autèntica societat del coneixement i que aquesta s’ha de construir des de la
igualtat d’oportunitats. També vaig voler constatar la incongruència que representa optar per
una societat basada en el coneixement i que el percentatge del PIB dedicat a la universitat i a
la recerca a Catalunya i Espanya sigui tant baix comparat amb la mitjana dels països de la
OCDE. En la mateixa línia, vaig assenyalar que el finançament públic de l'ensenyament superior

i de la recerca s'ha reduït considerablement en els darrers any tot augmentant el pes d'aquest
finançament en l’aportació dels estudiants. En base a aquests arguments, el compromís de les
universitats en el bon comportament del dèficit del país, i afegint que la UPC no pot escatimar
cap euro vingui d'on vingui, vaig demanar el següent:

 Una anàlisi de l'accés a la universitat en funció dels nivells de renta per contrastar o








rebutjar la hipòtesi següent: "Tots els estudis indiquen que els fills de les classes socials
més desafavorides arriben a la universitat en proporcions molt baixes".
Una anàlisi a fons per determinar quin és el coeficient docent de les titulacions segons
sigui el seu grau d'experimentalitat.
Que es prioritzi l'educació superior en les polítiques estratègiques del país.
Que, tant bon punt la situació econòmica millori, es deixin d'aplicar les mesures
extraordinàries de contenció pressupostària que s'estan aplicant a la universitat en
particular, i a la funció pública en general.
Que es revisi el coeficient docent en base al nivell d'experimentalitat.
Que, si per responsabilitat i degut a l'actual situació econòmica, cal mantenir l'actual
decret de preus, es proposi una política de beques que permeti que l'accés a la
universitat no estigui limitat per qüestions sòcio‐econòmiques; considerant, fins i tot,
laintroducció de beques salari per als casos més greus.
Que els préstecs AGAUR es realitzin en condicions més favorables per als estudiants i
que es faciliti el fraccionament en més terminis i més homogenis.

En la mateixa reunió el conseller Andreu Mas‐Colell va definir una proposta de carrera docent
basada en el següent:




Un primer contracte de professor lector per a un període de quatre o cinc anys, amb
criteris exigents tant en la capacitat docent, de recerca com en l'obtenció de
finançament.
Una progressió sobre la plaça, una promoció interna basada en criteris de
l'administració (acreditacions) i de la pròpia universitat.

Vaig demanar la confirmació d'aquesta interpretació, que es va fer comparant la proposta amb
la tenure‐track i afegint que al candidat se'l suposa adequat, llevat que es demostri el contrari.

Patronats
Des de la darrera reunió del Consell Social, s’han reunit els patronats del CetAQUA, del Centre
Tècnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), del Centre d’Innovació i Tecnologia‐ CIT
UPC, del Parc UPC, de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), del Centre Tecnològic de
Manresa (CTM) i d’I2Cat.

Escola de Doctorat
El dia 10 de juny va tenir lloc la reunió de la Junta de l’Escola de Doctorat i el professor
Francesc Sepulcre va ser elegit director a proposta del rector, posteriorment, el 17 de juliol, va
prendre possessió.

Altres activitats




























Assistència al Consell de Direcció d’AQU Catalunya,
Assistència al viatge a Califòrnia organitzat pel govern de Catalunya en el marc d’una
delegació integrada per persones dels àmbits empresarials i universitari. Durant l’estada,
es van fer diverses visites a les universitats de UC‐Berkeley, Stanford, UC‐Irvine i, en el cas
específic de la UPC, també a la UC‐San Diego. En el cas d’UC‐Irvine, la UPC va signar un
conveni per col∙laborar en aspectes docents centrats en l’àmbit de l’enginyeria, mentre
que en el cas de UC‐San Diego es van explorar vies de col∙laboració tant en aspectes
docents com de recerca i mobilitat.
Reunió del Consell de Campus de Terrassa
Reunió amb el director de l’FME, Jordi Quer, i amb el professor José Luis Díaz Barrero.
Reunió amb els directors de l’ETSEIAT i l’EET, Miguel Mudarra i Xavier Cañavate amb
l’assistència de la gerent Olga Lanau.
Reunió amb els professors Joan Vivancos i Felip Fenollosa director i sostdirector de la
Fundació CIM.
Reunió amb el professor Pere Caminal amb l’assistència del vicerector de Recerca,
Fernando Orejas i de Manel González del CREB.
Reunió amb el professor Paco Solé Parellada.
Reunió amb els professors Carles Riba i Marc Anglada i la directora de CIT‐UPC Susana
Sánchez.
Reunió amb els professors Adriana Farran, directora del Dept. D’Enginyeria Química, Lluís
Llanes, director del Dept. de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal∙lúrgica, i Neus
Consul, directora de l’ETSEIB.
Reunió amb el professor Jordi Maristany, director del Departament d’Estructures a
l’Arquitectura, amb l’assistència dels vicerectors de PDI i d’Arquitectura, Miquel Soriano i
Josep Parcerisa.
Reunió amb membres de la Càtedra Unesco de Sosteniblitat.
Reunió amb la professora Núria Salan com coordinadora del programa de gènere i i M2M.
Reunió amb la professora Nuria Castell, directora de la FIB.
Reunió amb el professor José Manuel Yúfera, delegat del rector al Campus del Baix
Llobregat.
Reunió amb el professor Alfred Linares, director del Departament de Projectes
Arquitectònics.
Reunió amb la professora Neus Cónsul, directora de l’ETSEIB.
Reunió amb el professor Eugenio Oñate, director del CIMNE.
Compareixença juntament amb el director general d’Universitats i president del CEIB, Lluís
Jofre a l’EUETIB per tractar sobre el futur de l'Escola en el Campus Diagonal‐ Besòs.
Reunió amb el professor i conseller delegat d’Innova 31, Ferran Laguarta, amb l’assistència
del director d’aquest ens, Ramon Morera i de la gerent de la UPC, Olga Lanau.
Reunió amb professors i tècnics de la UPC per analitzar l’entorn de la posició i objectius de
la UPC en el marc de l’Estratègia d’Especialització Intel∙ligent RIS3.
Reunió amb la directora de l’EPSEM Rosa Argelaguet , amb l’assistència del delegat TIC,
Sebastià Vila.
Reunió amb membres del Consell de l’Estudiantat per preparar la Conferència del CIC.
Reunió amb estudiants de la delegació de l’EPSEB.
Reunió amb representants de la plataforma per a la Integració de l’EUETIB a la UPC.





























Reunió amb el professor i director de l’Àrea Tecnològica d’Abengoa, Pedro Rodríguez.
Assistència a la presa de possessió de Rosa Argelaguet com a directora de l’EPSEM.
Assistència a la presa de possessió de Pere Palà, com a director del Departament de
Disseny i Programació de Sistemes Electrònics (DIPSE).
Assistència a la presa de possessió d’Agustí Fernández Jiménez, com a director del
Departament d’Arquitectura de Computadors.
Assistència a la presa de possessió de Joan Garcia Serrano que ha estat reelegit director
del Departament d’Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental.
Reunió amb el director de Formació de Grupo Planeta, Carlos Giménez. Assisteixen el
vicerector de Política Universitària, Sisco Vallverdú, i la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director de la Fundació Sant Joan de Déu, Emili Bargallo Angerri, amb
l’assistència del vicerector de Recerca Fernando Orejas.
Signatura per a la creació de l’spin off TEKNOCEA.
Reunió amb l’alcalde Castelldefels, Manuel Reyes.
Reunió amb la presidenta d’IBM España, Portugal, Grecia e Israel Marta Martinez.
Assisteixen Marc Estafé, responsable d’IBM Cataluña i Víctor Camargo, responsable de les
relacions amb les universitats, així com el delegat TIC Sebastià Vila i el vicerector de
Recerca, Fernando Orejas.
Assistència al Consell de Govern del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).
Assistència al Consell General de la Xarxa Vives.
Reunió amb el director de la Reial Acadèmia d’Enginyeria, Javier Pérez de Vargas, i amb el
professor Pere Brunet en qualitat de vicepresident de la RAE.
Assistència a la inauguració del congrés IFORS2014
Reunió, conjuntament amb el president del Consell Social Ramon Carbonell i la gerent Olga
Lanau, dels equips de direcció de l’ETSEIAT, l’EET, la FOOT. Es visita també el CUV.
Reunió i visita a la UPC del rector de la Universitat Politècnica de Madrid, Carlos Conde, i
del vicerector de Recerca, Roberto Prieto.
Reunió amb el conseller delegat de NexTReT, Albert Domingo, amb l’assistència del
conseller delegat d’UPCnet, Àlvar Vinacua, i de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb la ministra de Transport i Obres Públiques d’Equador, Paola Carvajal.
Signatura d’un conveni amb Mercabarna per a la creació d’un programa de beques
d’inserció laboral per als titulats de l’ESAB.
Signatura d’un conveni amb L’Hospitalet per col∙laborar en la transformació de la ciutat en
una smart city.
Signatura d’un conveni marc amb ASPAPEL.
Assistència a l’acte del 30è aniversari del Centre de Recerca Matemàtica.
Inauguració de les Jornades sobre transició versus un nou model energètic i social.
Conveni de renovació Càtedra d’empresa JG.
Conveni de renovació de la Càtedra Endesa.
Assistència a la presentació oficial del Cotxe CAT07e del Projecte Formula Student 2014
ETSEIB Motorsport.

