
Informe del rector 

Consell de Govern, 21 de juliol de 2010 

Condol. El rector demana que consti en acta el condol pel traspàs de Manolo 

Martínez Marín, membre del personal de manteniment del Campus de Terrassa, i de 

Manuel Ochoa Vives, director del Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria.  

El rector informa de la incorporació d’Elisa Sayrol al Consell de Govern com a 

vicepresidenta del Consell de Centres Docents.  

El rector presenta als membres del Consell de Govern la nova gerenta de la UPC 

Carme López i Pol, que substitueix Josefina Auladell. Carme López s’adreça als 

presents per posar a disposició de la institució tota la seva experiència i capacitat. 

Estudis d’Arquitectura. El rector informa que s’ha fet arribar una carta al Ministeri 

d’Educació, tal com es va demanar en l’anterior Consell de Govern, sobre 

l’estructura dels estudis d’Arquitectura a la UPC, uns estudis que s’estructuraran, 

finalment, en 5 + 1 i que inclouran, de moment, les atribucions professionals dins el 

grau d’Arquitectura, de 5 anys més el projecte. Anuncia que, tot i així, des de la 

Universitat s’intentarà recuperar l’estructura sobre la qual estaven d’acord tant 

l’estudiantat com les dues escoles, amb un grau de 4 anys sense atribucions, que 

s’obtindrien finalment a través d’un màster. 

El Campus Energia UPC i CEI. El rector informa que ha tingut lloc la primera fase de 

la convocatòria de Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) i que el projecte 

presentat, el Campus Energia UPC, energia per a l’excel·lència, ha estat ben valorat 

en la fase selectiva. Explica que es tracta d’una proposta temàtica i que implica els 

campus de Barcelona (especialment Diagonal Besòs), Sant Cugat i Terrassa. Afegeix 

que la UPC participa minoritàriament en la proposta Health University of Barcelona  

Campus (HUBC), a través d’alguns grups de recerca del Campus del Baix Llobregat. 

Anuncia igualment que en aquesta primera fase s’han aconseguit alguns recursos, 

tot i que escassos, com a reforç del Barcelona Knowledge Campus, que va ser 

reconegut com a primer CEI en la convocatòria de l’any passat.  

El rector informa que el 3 de juliol s’ha publicat el Decret 13/93, que modifica els 

ensenyaments oficials, i afirma que, malgrat que no s’han recollit totes les peticions 

de la UPC, si més no s’ha aclarit la situació. Explica que s’està intentant accelerar 

l’aprovació de la llei que regula l’AQU, per tràmit d’urgència, abans que finalitzi la 

legislatura. Es tracta d’un text consensuat amb les universitats que el rector valora 

positivament i que permetria que les verificacions dels estudis les poguessin fer les 

agències de les comunitats autònomes acreditades per l’ANECA.  

El rector informa també que aquest 2010 s’acaba el pla de finançament universitari i 

que encara no s’ha concretat cap nova proposta o model. Afegeix que en aquest 

sentit s’ha fixat una reunió en la qual intervindran, a més dels rectors i rectores, el 

secretari general del Departament d’Economia i Finances, Martí Carniser, i el 

secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, Enric Aloy, 

per tal de tractar tant el finançament present com el futur.  

Una situació econòmica delicada. El rector informa que la situació econòmica de la 

UPC és delicada en termes generals, però que la de la tresoreria és especialment 

preocupant. Explica que aquesta situació és comuna a la resta d’universitats 



públiques, però que, en el cas de la UPC, el dèficit acumulat agreuja el problema. 

Explica que, en total, la Generalitat de Catalunya té un deute amb la UPC, entre 

despeses fetes i compromisos pendents, d’uns 89 milions d’euros. Afegeix que, per 

tractar de mitigar l’acció d’aquests deutes, i d’acord amb el Consell Social, s’ha 

adreçat una carta a la Generalitat de Catalunya en què es demana un calendari 

possible de pagaments per poder conèixer l’escenari econòmic real. Afegeix que 

també s’ha demanat a la Generalitat que no rebaixi la seva aportació en el 5 % i que 

destini aquest decrement a la disminució del deute pendent. 

En aquest sentit, el rector informa que per tal de millorar la situació, la Generalitat 

de Catalunya ha autoritzat la Universitat a renovar la pòlissa de tresoreria. 

Nou pla estratègic de la Fundació UPC i nova Comissió d’Estatuts. El rector informa 

que la Fundació UPC ha aprovat el seu nou pla estratègic i que a la UPC s’ha 

constituït la Comissió d’Estatuts, que, en breu, començarà a treballar en la reforma 

d’aquest text.  

El rector anuncia que, a l’octubre, la UPC assumirà la presidència de la Xarxa Vives 

d’Universitats durant els següents sis mesos. Argumenta que es vol canviar la 

rotació de la presidència per fer-la més estable, possiblement per dos anys, i 

anuncia que també es volen repensar algunes actuacions de la Xarxa i coordinar-les 

millor.  

El rector informa que el 20 de juliol s’han fet públiques les dades relatives a la 

preinscripció, que valora de manera positiva globalment, tot i que per fer-ne la 

valoració real caldrà esperar a les dades de la matrícula, sobretot si es té en compte 

que s’ha canviat el procés de l’assignació de les places.  

La UPC i el parc Orbital 40. El rector informa que ha assistit a la inauguració del Parc 

Científic i Tecnològic de Terrassa, l’Orbital 40, i afirma que es tracta d’un projecte 

que lidera l’Ajuntament de Terrassa en el qual actuen com a principals promotors la 

UPC i el Leitat. Paral·lelament, explica que l’edifici Nexus III, que ha de construir el 

Consorci de la Zona Franca a Terrassa i que, en principi, s’havia d’aixecar a la zona 

del Campus de la UPC, podria situar-se en el nou parc que l’Ajuntament ha decidit 

desenvolupar a la zona nord de la ciutat.  

En relació amb la notícia publicada recentment sobre el fet que el Ministeri 

d’Habitatge paralitza el projecte dels habitatges universitaris que va signar amb les 

universitats, el rector diu que espera que això no afecti els processos que ja estan 

en marxa a Sant Cugat i als campus del Baix Llobregat i Terrassa. 

El rector informa que al juny va tenir lloc la segona edició de la Nit UPC al Palau de 

la Música Catalana. Explica que va ser un acte emocionant que va fusionar tres 

esdeveniments: la commemoració dels aniversaris de la Coral Arquitectura i de 

l’Orquestra de la UPC; el reconeixement a les persones de la comunitat universitària 

premiades el 2009 i el lliurament de guardons del Consell Social, i la trobada amb les 

empreses que tenen més relació amb la Universitat, la Nit Empresarial.  

El rector informa també que ha assistit a l’acte de graduació dels estudiants i 

estudiantes de la promoció 2008-2009 de l’EPSEVG. També informa que el vicerector 

Josep Casanovas ha assistit a la cloenda i el lliurament de medalles i premis de 

l’Olimpíada Informàtica Espanyola, la qual, finalment i malgrat la demanda de la 

UPC, el Ministeri d’Educació no ha contribuït a finançar. 



El rector explica que ha assistit a la inauguració dels nous espais de l’Institut de 

Robòtica i Informàtica Industrial (IRII) a l’edifici U de Barcelona. 

Finalment, el rector fa referència a la situació del plus del conveni del PAS laboral i 

afirma que la qüestió és ara en un tribunal d’arbitratge que ha de dictar sentència, i 

que les universitats estan a l’expectativa del resultat.  

 

Premis 

• Premi Medi Ambient 2010. Atorgat per la Generalitat a la Fundació Miquel Agustí en la 

modalitat “Iniciatives de protecció i millora del medi ambient”. També es va concedir una 

menció honorífica al professor Enric Vázquez en la modalitat de prevenció i reciclatge de 

residus per la seva trajectòria professional i acadèmica.  

• Menció especial en la primera edició del Premi DINS. Atorgada per la Generalitat de 

Catalunya al projecte “La accesibilidad del entorno universitario y su percepción”, presentat 

per la Càtedra d’Accessibilitat.  

• Certificat Euracert d’accessibilitat a llocs web. Atorgat al web de la UPC per Technosite. La 

marca Euracert va associada a un procés de certificació que garanteix el manteniment del 

nivell d’accessibilitat aconseguit.  

• Concurs Solar Decathlon Europe 2010. El prototip LOW3, ideat i construït, durant dos anys, 

per un equip de més de 100 estudiants de l’ETSAV sota la direcció del professor Torsten 

Masseck, ha assolit la posició núm. 13 del rànquing global. També ha aconseguit el primer 

premi en l’apartat d’arquitectura, per l’economia dels mitjans aplicats per crear espais de 

gran qualitat amb mecanismes bioclimàtics low-tech. El projecte tenia el pressupost més 

baix de tots els equips participants, d’acord amb la seva filosofia: LOW energy, LOW impact 

i LOW cost. 

• Primer premi de la beca Altran Engineering Academy 2010. Atorgat per Renault Fórmula 1 

a Albert Illera, estudiant de l’ETSEIAT, per una modificació innovadora a l’aleró posterior 

dels cotxes de fórmula 1.  


