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Condol. El rector demana que consti en acta el condol de la comunitat universitària pel traspàs de 

Francisco Javier Gómez López, estudiant de l’EPSEB, i per Elvira Tamborero Royo, membre del PAS 

de l’ETSEIB. 

 

El president d’AENA visita el Campus del Baix Llobregat  

El rector informa de la visita del president d’AENA, Juan Ignacio Lema, i del director de l’Aeroport 

del  Prat,  Fernando  Echegaray,  al  Campus  del  Baix  Llobregat,  com  també  de  Lluís  Bahamonde, 

president  d’INNOBAIX. Destaca  que  tots  tres  dirigents  es  van mostrar  força  interessats  per  les 

activitats  que  es  desenvolupen  al  Campus.  Subratlla  d’una  manera  especial  que  el  president 

d’AENA  va manifestar  les possibilitats de  col∙laboració que,  atesa  la  seva proximitat,  es podien 

establir entre l’Aeroport del Prat i l’EPSC. 

 

L’alcalde de Barcelona visita l’espai urbà del Barcelona Knowledge Campus (BKC) 

El  rector destaca  la  recent  visita de  l’alcalde de  la  ciutat de Barcelona,  Jordi Hereu,  al Campus 

Diagonal Nord  i al Campus Diagonal Sud, que  la UB  i  la UPC comparteixen  i que, d’altra banda, 

formen  l’àmbit del projecte del Barcelona Knowledge Campus. Afegeix que  la visita va culminar 

amb  un  acte  al  Centre  de  Recerca  en  Nanoenginyeria  del  Campus  Diagonal  Sud,  inaugurat 

recentment. Explica que  la UB  i  la UPC van  signar un acord amb  l’Ajuntament  fa més d’un any 

perquè es portessin a terme actuacions urbanístiques que milloressin  la zona. Des de  llavors fins 

ara,  l’Ajuntament  ha  dut  a  terme  un  total  de  19  actuacions  de  millora,  que  van  des  de  la 

urbanització de carrers fins a la construcció i/o habilitació de noves zones d’aparcament. 

 

Altres visites institucionals 

El rector explica la reunió mantinguda amb el conseller Josep Huguet per tractar sobre la política 

universitària actual  i sobre els grans projectes de  la UPC, com ara el Campus Diagonal Besòs, un 

espai en el qual  ja han  començat  les obres però entorn del qual, afegeix, encara  resten alguns 

aspectes per enllestir.  

D’altra banda, el  rector  refereix que ha  tingut  lloc una entrevista amb el nou director de  l’AQU 

Catalunya, Josep Anton Farré,  i una altra amb el president de la Sectorial d’Universitats i Recerca 



del  PSC,  Pere  Navarro.  En  aquesta  darrera  reunió  es  va  tractar  de  la  reforma  de  la  Llei 

d’universitats  de  Catalunya,  la  LUC,  una  llei  que  la  Generalitat  de  Catalunya  ha  renunciat  a 

reformar en aquesta legislatura.  

 

Estabilització i promoció del PDI sense recursos addicionals 

El rector informa que ha tingut lloc la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya i que, durant 

la sessió, s’ha tractat de la programació del curs vinent. Explica que ni la UB, ni la UAB, ni la UPC no 

han  pogut  presentar  la  documentació  a  temps  atès  el  termini  que  s’havia  previst,  que 

impossibilitava  fer‐ho. Afegeix que, com a novetat,  la Generalitat de Catalunya ha anunciat que 

assumeix, en el marc del Pla Serra Húnter, l’estabilització del professorat corresponent al 2009 i la 

promoció d’aquest mateix any. Explica que la UPC ha mantingut el seu programa de promoció per 

al 2010 tot i que no es disposa, en realitat, de la compensació econòmica de la Generalitat.  

 

El pagament del plus del conveni del PAS laboral 

El rector explica que en el mateix moment en què es troba reunit el Consell de Govern també ho 

està en assemblea el PAS  laboral per reivindicar el cobrament del plus del conveni. Addueix que 

s’ha produït una situació difícil de resoldre, atès que les universitats han rebut una ordre expressa 

del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa en el sentit que no es pot pagar aquest plus 

pel fet que se superaria l’augment possible del 0,3 % sobre el conjunt de la massa salarial. Afegeix 

que això no ha passat altres anys perquè  l’IPC era  superior a aquesta massa  salarial. En aquest 

sentit, informa que s’ha demanat a la Generalitat de Catalunya un dictamen del seu Departament 

d’Economia  i  Finances  per  saber  què  cal  fer  finalment  i  per  saber  si  el  pagament  del  plus  del 

conveni vulnera o no  la Llei de pressupostos. Explica que  les universitats públiques ara estan en 

l’espera de  la resposta  i anuncia el seu compromís de demanar que aquesta es produeixi al més 

aviat possible. Així mateix, indica que els diners figuren en el pressupost i que es pagaran tan aviat 

com ho autoritzi la Generalitat de Catalunya. 

 

Altres activitats institucionals 

El rector informa que ha participat com a ponent convidat en un dels col∙loquis “Enginyers Matí”, 

que organitza el Col∙legi d’Enginyers  Industrials de Catalunya,  i que  la seva  intervenció ha tractat 

sobre “El Campus Diagonal Besòs i els projectes de futur de la UPC”. 



També en el marc dels actes institucionals que s’han produït recentment, explica que ha assistit a 

la  inauguració  del  postgrau  en  Estratègia  i  Competitivitat  Regional  al  Tech  Talent  Center, 

organitzat  conjuntament  amb  el  Departament  d’Economia  i  Finances  de  la  Generalitat  de 

Catalunya, i al qual també van assistir el conseller Antoni Castells i el president de la Diputació de 

Barcelona, Antoni Fogué. 

El  rector  es  refereix  a  les  reunions  que  s’han  mantingut  entre  la  UPC  i  ESADE  per  impulsar 

l’activitat  del  KIC  de  l’energia  i  explica  que  Alstom  s’ha  integrat  al  projecte  com  a  soci 

col∙laborador, alhora que informa que el professor Josep Bordonau és qui lidera el projecte.  

 

El suport universitari a Haití 

El rector informa que en el conjunt d’universitats catalanes s’ha volgut organitzar el suport que es 

vol prestar des de les institucions acadèmiques a Haití d’acord amb les necessitats que s’explicitin. 

En aquest sentit, ratifica que l’objectiu de les universitats se centra a concretar la col∙laboració tan 

bon punt es coneguin les necessitats a les quals les universitats poden aportar el seu coneixement. 

Afegeix que, pel que fa a la UPC, és el CCD qui coordina aquestes accions. 

 

L’estructura dels estudis d’Arquitectura 

El rector informa de la reunió del Consell d’Universitats, en la qual s’ha tractat de l’estructura dels 

estudis de grau  i màster d’Arquitectura. A  la sessió van participar‐hi  representants del Ministeri 

d’Habitatge —que  és  el  que  té  la  responsabilitat  sobre  les  atribucions—,  el  secretari  d’Estat  i 

representants de les escoles, dels col∙legis professionals, dels rectors i rectores i de l’estudiantat.  

L’acord al qual es va arribar concreta que les atribucions es donaran amb el màster i no al final dels 

estudis  de  grau,  seguint  el mateix  esquema  que  a  les  enginyeries.  L’objectiu  és  aconseguir  la 

màxima flexibilitat i  la millora de la mobilitat internacional. D’aquesta manera, el grau tindrà una 

estructura de 240 crèdits.  

 

Funiber 

El  rector  també  informa  que  ha  estat  citat  a  declarar  de  nou  en  relació  amb  el  cas  Funiber. 

Lamenta  la situació  i  recorda el cas per a  les persones del Consell de Govern que són noves en 

aquest òrgan. Explica que es tracta d’una fundació vinculada a persones de la UPC que havia signat 

convenis amb universitats  llatinoamericanes. Explica que, després d’analitzar  la situació  i un cop 

detectades algunes  irregularitats especialment vinculades a  la garantia de qualitat de  l’oferta, es 



va enviar una carta a les universitats signants en què se’ls comunicava que la UPC denunciaria els 

convenis subscrits, raó per la qual el rector va ser denunciat per Funiber.  

 

Premis i distincions 

AENOR ha atorgat la certificació ISO 20000 a UPCnet pels serveis de correu electrònic i e‐learning 

dels quals la Universitat disposa. 

 

Premi Camins de Ferro a Vilanova atorgat a l’EPSEVG pel Museu del Ferrocarril de Vilanova i la 

Geltrú en la IX edició dels premis Camins de Ferro a Vilanova en reconeixement a la seva estreta 

col∙laboració i al suport de les persones de la institució al Museu.  

 

Guardons del certamen universitari Arquímedes. Atorgats pel Ministeri d’Educació a la UPC com a 

institució per ser una de les universitats amb més treballs seleccionats a la fase final del certamen i 

a cinc estudiants i estudiantes en reconeixement a la seva tasca científica: 

Primer premi d’Enginyeria i arquitectura atorgat a Daniel Rodrigo López, estudiant de doctorat de 

l’ETSETB, pel seu treball “Disseny i optimització genètica d’antenes pixelades reconfigurables”. El 

tutor del projecte ha estat el professor Lluís Jofre. 

Segon premi en Ciències experimentals i ambientals atorgat a Javier Gómez Serrano, estudiant de 

l’FME i de l’ETSETB. La tutora del projecte ha estat la professora Teresa Martínez‐Seara Alonso. 

Premi especial al millor treball de recerca en l’àrea de Belles arts atorgat a Anna Maria Deiros 

González, Marta Tresents Massanes i Davinia Ginesta Gil, estudiantes de l’EPSEB. La tutora del 

projecte ha estat la professora Montserrat Bosch. 

 

Premi CETIB 2009 ‐ Enginyeria i Societat atorgat a Darío Fernández, estudiant de l’EUETIB, pel 

Col∙legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona pel treball “Sistemes de frenada regenerativa. 

Els KERS, estudi d’implantació en un turisme convencional” com a millor projecte de fi de carrera. 

El seu tutor, el professor Javier Luzón, també ha rebut una distinció.  

En la mateixa categoria, l’estudiant Lluís Girós ha estat premiat amb un accèssit pel treball “Estudi, 

disseny i optimització de cadires esportives per a persones amb mobilitat reduïda i processos de 

fabricació”.  

 



Ingrés de l’acadèmic electe Mateo Valero Cortés a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de 

Barcelona. 

 

Advanced Grants del Consell Europeu de Recerca atorgats als investigadors ICREA Niek van Hulst, 

de l’ICFO, i Sergio Idelsohn, del CIMNE.  

 

Feliu Marsal ha estat investit doctor honoris causa per la Universitat Nacional Mayor de San 

Marcos, Perú. 


