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Reconeixement de millor Campus d’Excel·lència Internacional al projecte 
Barcelona Knowledge Campus 

Després de la resolució, el rector informa que l’aportació econòmica per tirar 
endavant el projecte és inferior a les demandes. El rector explica que se’ls ha 
demanat quines havien de ser les aplicacions i que, conjuntament amb la Universitat 
de Barcelona, s’ha fet una estimació i una proposta que s’ha passat al Ministeri. Serà 
aquest qui haurà de pactar amb les comunitats autònomes, ja que, en tractar-se de 
diners en forma de crèdit, seran les comunitats autònomes les que previsiblement els 
hauran de retornar i no pas les universitats. La Generalitat de Catalunya, segons 
explica el rector, ha manifestat que les aportacions que arribessin serien, en 
qualsevol cas, a compte del PIU. El rector informa que en aquests moments tot 
plegat és objecte de negociació i que es preveu disposar d’una solució al llarg del 
mes de gener per poder tirar endavant les actuacions previstes, entre les quals 
destaquen les relacionades amb les necessitats infraestructurals i logístiques 
derivades de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior.  

El rector afegeix que l’etiqueta de Campus d’Excel·lència Internacional és, en 
qualsevol cas, un èxit social, però que la realitat material és una mica diferent.  

 

Finançament del Campus Diagonal Besòs 

Posada ja la primera pedra del nou campus, el rector diu que ara cal explicar quin 
serà el procés o l’estat del finançament. (S’adjunta al document un quadre-resum 
sobre l’estat del finançament a dia d’avui.) El rector el resumeix dient que, sobre un 
cost previst de 193,957 milions d’euros, es disposa del compromís de finançament 
de 106,186 milions, mentre que queden pendents els 87,771 milions d’euros 
restants.  

El rector afegeix que, el mateix dia que es posava la primera pedra del Campus 
Diagonal Besòs, es va saber que l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) 
havia concedit un KIC centrat en la innovació energètica —InnoEnergy— amb un 
node espanyol ubicat a Barcelona i coordinat des de la UPC. El projecte, liderat per 
la UPC i ESADE, és una bona notícia per establir la contrarèplica europea al MIT i ja 
es conforma com una xarxa d’unió entre els sis nodes d’operacions localitzats a 
Barcelona, Estocolm, Karlsruhe, Grenoble, Eindhoven i Cracòvia. Aquest projecte, 
afirma el rector, és una important aportació de diners europeus. 

El rector informa que en aquesta convocatòria l’EIT també ha assignat els KIC 
dedicats al canvi climàtic i a les tecnologies de la informació. En aquesta darrera 
categoria, la UPC va presentar el projecte TRANSFIC, que, en quedar finalista, ha 
estat designat com a KIC malgrat que no rebrà dotació econòmica. L’EIT, comenta el 
rector, ha volgut reconèixer la qualitat de la recerca de la proposta. 

En resum, afegeix el rector, es tracta de dues actuacions suficientment rellevants, de 
prestigi i de reconeixement internacional de la UPC. 

 

Màster de Secundària 

El rector informa que en l’última junta del Consell Interuniversitari de Catalunya es 
va tractar de qüestions relacionades amb la gestió del màster de Secundària. El 
rector explica que hi ha problemes de finançament de les pràctiques i que espera 



que es resoldran en poc temps. El rector explica que, precisament a causa dels 
problemes de finançament, hi ha instituts que s’han negat a rebre persones en règim 
de pràctiques. 

Continuant amb aquest tema, el rector informa que la Universitat està patint 
internament les conseqüències derivades de l’assignació de més estudiantat del que 
inicialment estava previst pel màster i per això agraeix especialment els esforços de 
l’ICE a l’hora de resoldre aquestes qüestions, fonamentalment relacionades amb els 
espais. 

 

Finançament 

Pel què fa al finançament de les universitats, el rector informa que en l’última reunió 
amb l’ACUP s’ha demanat una reunió amb economia i finances per conèixer com 
quedava el finançament de les universitats de cara al 2010. El rector explica que no 
s’ha avançat gaire, però que, en qualsevol cas, s’han aclarit quantitats i terminis. 
Això comporta que es tolerarà el dèficit a causa de les aportacions promeses que 
encara no han arribat. 

El rector matisa que els 30 milions d’euros dels objectius del 2008 arribaran el 2009. 
Al mateix temps, afegeix que, dels 90 milions previstos per al 2009, 30 seran 
reconeguts i la resta quedaran per al 2010. I, dels 135 del 2010, 45 es reconeixeran 
el 2010 i la resta es desplacen al 2011. El rector explica que l’increment del 7 % 
previst es rebaixarà al 4 %. Tot plegat, resumeix el rector, fa que el finançament real 
del 2010 quedi un 6 % per sota. Amb aquestes condicions es preveu que el 
pressupost de la Universitat es pugui aprovar durant el mes de febrer. 

El rector explica que el pressupost prorrogat podria comportar que l’augment salarial 
del 0,3 % no es pugui aplicar els mesos de gener i febrer. S’estan prenent les 
mesures necessàries per resoldre aquesta qüestió i perquè la pròrroga 
pressupostària no afecti les nòmines. 

 

Pla Jaume Serra i Húnter 

La Generalitat de Catalunya ha decidit unilateralment no renovar el Pla Jaume Serra 
i Húnter ni el pla de promoció. El rector informa que ara caldrà atendre aquestes 
qüestions amb recursos propis no previstos. 

El rector explica que en la darrera reunió de l’ACUP es va acordar fer un pla de 
promoció internacional conjunt amb la finalitat d’estalviar diners. 

D’altra banda, el rector informa que no es té resposta de qui ocuparà la Direcció 
General d’Universitats en substitució de Felipe Petriz. 

Pel que fa al pla d’estudis d’Arquitectura, el rector informa que s’ha fet una reunió 
amb la participació de les escoles d’arquitectura on es van plantejar les tres opcions 
possibles. Una opció és fer un grau amb atribucions i després un màster amb una 
part de crèdits de grau, però sense que vagi lligat a atribucions; la segona opció és 
fer un grau sense atribucions en la línia que s’ha seguit amb les enginyeries i 
després un màster amb atribucions de 90 a 120 crèdits que inclouria el projecte i que 
potser seria el que donaria més mobilitat, i, finalment, la tercera opció és mixta.  

El rector explica que a la reunió es va dir que, possiblement, la segona opció seria la 
millor. De tota manera, el rector comenta que no hi ha unanimitat entre totes les 
escoles i que l’escola de Sevilla defensa més la primera opció. 

En aquest sentit, el secretari d’Universitats va informar durant la reunió que no hi ha 
moratòria. Per tant, la universitat que no tingui el pla d’estudis verificat o en procés 



de verificació no podrà iniciar els seus estudis d’Arquitectura ni amb el pla de 
Bolonya ni amb el pla vell perquè es tanca. 

El rector explica que el Ministeri ha de prendre aquesta decisió ràpidament i que es 
preveu que ho faci al gener.  

El rector informa que l’opció que van defensar els rectors de les tres universitats 
politècniques és la que simplifica més el procés, ja que així no cal modificar el Reial 
decret 1393/2007. Aquesta opció és la que va en la mateixa línia de les enginyeries, 
és a dir, que les atribucions estiguin al màster i que hi hagi un grau intermedi al qual 
es pugui accedir a través de qualsevol altre però posant les condicions que 
especifiquin que un grau que no tingui res a veure amb l’arquitectura no podrà entrar 
sense haver fet, prèviament, tota la part projectista de grau sense atribucions. El 
rector assenyala que, després de les consultes, propostes i opcions presentades, la 
decisió s’haurà de prendre amb rapidesa perquè l’ANECA pugui fer les verificacions 
amb criteri.  

 

Associació d’Amics de la UPC 

El rector informa que Francesc Boada ha accedit a la presidència de l’Associació i 
proposa la concessió de la medalla d’or de la UPC al president sortint, Jordi 
Mercadé. El rector afegeix que, si el Consell de Govern ho accepta, l’endemà mateix 
es proposarà al Consell Social la concessió de la medalla. El rector remarca el 
balanç força satisfactori dels 18 anys de gestió de Jordi Mercadé al capdavant de 
l’Associació d’Amics.  

 

Actes institucionals i premis 

• Celebració dels 10 anys de la Càtedra UNESCO de Direcció Universitària 
(CUDU). 

• Benvinguda a l’estudiantat de doctorat a Terrassa i al Campus Nord. 

• Visita del Dr. Michael Griffin, exdirector de la NASA. 

• Conveni de col·laboració entre ”la Caixa” i l’ACUP per a l’impuls de la recerca 
científica, programa RecerCaixa. 

 

Condol 

El rector demana que consti en acta el condol de la comunitat universitària pel 
traspàs de Miquel Carreras González, membre del Departament de Física i 
Enginyeria Nuclear de l’ETSEIB; Mercè Carbó Monté, membre del PAS de l’ETSEIB, i 
José Cegarra Sánchez, exdirector de l’INTEXTER i professor emèrit de la UPC. 

 


