Informe de gestió de la
Universitat
Acord
AcordCU/2018/XX/XX,
CU/2018/XX/XX,de
de18
18de
dedesembre
desembrede
de2018,
2018,del
del
Claustre
Universitari,
pel
qual
s’aprova
l’informe
Claustre Universitari, pel qual s’aprova l’informede
de
gestió
gestióde
delalaUniversitat
Universitat

Rector
Rector

 Document amb l'informe favorable del Consell de Govern de
11/12/2018
 Pendent de tractar en una nova sessió del Claustre

INFORME DE GESTIÓ DE LA UPC 2018

12 mesos, 12 idees
Annex 1. La UPC als Mitjans de comunicació
Annex 2. LA UPC a Twitter
Annex 3. Relació d’acords de Consell de Govern, Consell
Social i Claustre Universitari

Pu
n

tp

•
•
•
•

en
de
nt

Índex de l’Informe de Gestió

20/12/2018

2

INFORME DE GESTIÓ DE LA UPC 2018

12 mesos, 12 idees

en
de
nt

A l’hora de presentar l’informe de gestió, hem volgut recuperar 12 notícies destacables
que hem informat als diferents Consells de Govern i que, a la vista de l’any
transcorregut, pensem que ens permeten resumir la gestió de l’any passat. La
descripció de les mesures desplegades en el marc del Pla d’actuacions 2018-2021
seran tractades dins l’informe del rector al Claustre universitari de 18/12/2018.
En aquests moments, estan disponibles en obert a la pàgina web de la Universitat.

En un sentit més ampli, les actuacions del Consell de Direcció s’han desenvolupat en
el marc de les tres idees clau del nostre programa electoral:
• La centralitat de l’estudiant
• La descentralització

• L’impuls a la recerca, la innovació i la transferència de tecnologia.
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Hem dut a terme aquesta activitat de forma paral·lela al desenvolupament d’un pla
d’actuacions, fet de forma participativa a partir del nostre programa electoral i que hem
fet públic. Aprofito per agrair a tota la comunitat les nombroses aportacions que hi ha
fet. És un pla ambiciós. La seva elaboració ens ha servit, en primer lloc, perquè tots
coneguem millor la nostra universitat. També ens ha servit per poder estructurar
diverses línies d’actuació on podem avançar amb aquesta idea d’universitat entesa
com un ens d’intel·ligència i responsabilitat distribuïdes, on la iniciativa sorgeix de baix
i on cada campus, centre i unitat pugui desenvolupar un projecte propi en el marc
d’aquests tres principis generals que he esmentat abans.
A continuació, destaquem notícies rellevants de què s’ha informat en els Consells de
Govern d’enguany, que ens són útils per subratllar algunes de les nostres línies de
treball.
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1. Fent xarxa
2. Millores estratègiques en la promoció dels estudis
3. Aposta ferma pel rigor acadèmic
4. Nous doctors i doctores honoris causa
5. Deixa’t seduir
6. Pinya amb els rectors ACUP
7. Impuls a les càtedres d’empreses
8. En defensa dels valors cívics i democràtics
9. Pla per a la transformació digital
10. Orgullosos de les ciutats universitàries UPC
11. Posant en valor la qualitat docent
12. 20 anys d’Innova
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La creació del nou web institucional i l’ampliació dels continguts dirigits a públics
preferencials de la Universitat han implicat la creació del portal de Futurs estudiants, en
català i castellà.
En termes globals, es calcula que les diferents accions directes de promoció dels
estudis de grau de la UPC han permès arribar a uns 54.700 alumnes d’ESO, batxillerat i
CFGS.
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Pel que fa a la promoció dels estudis de màster universitari, s’ha tingut presència, un
any més, amb un estand informatiu a Futura, el Saló dels Màsters i Postgraus, i a la Fira
QS, també a Barcelona, en què s’han resolt 447 consultes.

Aquest curs també s’ha realitzat una campanya de publicitat institucional dels estudis
amb el lema #laUPCemMOU, que ha tingut com a suports, la ràdio, la premsa, les xarxes
socials institucionals i diferents mitjans de transport de poblacions de l’àrea d’influència de
la UPC. L’objectiu de la campanya era incrementar la notorietat de la marca UPC en el
context de captació.

Consell de Govern, sessió 12.04.2018
Saló d’Ensenyament i Futura

Un any més, la UPC va ser present al Saló de l’Ensenyament, del 14 al 18 de març, i al Saló
dels Màsters i Postgraus Futura, els dies 16 i 17 de març, per presentar les noves titulacions i
tota l’oferta d’estudis de grau i màster. Per al curs 2018-2019, la Universitat ofereix sis nous
graus i dos nous màsters universitaris. Coincidint amb el Saló, la Universitat ha iniciat una
campanya a les xarxes socials per promocionar els estudis en els àmbits de l'enginyeria,
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La UPC presenta l'oferta d’estudis universitaris al Saló de l’Ensenyament, l’aparador dels
estudis superiors més important de Catalunya, que té lloc del 14 al 18 de març a Fira de
Barcelona, al Palau 1 del recinte de Montjuïc. La Universitat, amb el lema ‘UPC, la universitat
de l’Enginyeria, l’Arquitectura, les Ciències i la Tecnologia’, compta amb un estand on més
de 150 persones –entre professorat, estudiantat i personal d’administració i serveis de la UPC–
expliquen de forma personalitzada l’oferta de graus de la Universitat, una oferta que inclou 71
estudis de grau i 25 dobles titulacions del Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS),
i diferents itineraris de doble titulació entre estudis UPC i programes de doble titulació
internacional.

Aquest any, la Universitat ha posat en marxa una campanya a les xarxes
socials (Twitter, Facebook i Instagram) per promoure els estudis i les vocacions
científiques i tecnològiques amb l'etiqueta #laUPCemMOU, en què els estudiants
informadors al Saló expliquen què els ha portat a estudiar a la UPC.
La novetat més destacada d'enguany és la posada en marxa de sis nous graus universitaris per
el proper curs acadèmic:
•
•
•

el grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques, que s’impartirà a l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona (ESAB), ubicada al Campus del Baix Llobregat, a Castelldefels, i
que oferirà dues mencions (Hortofructicultura i Jardineria, i Producció Agropecuària)
el grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, que s’impartirà a l’Escola Tècnica
Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB)
el grau en Enginyeria Geològica i Ambiental, grau interuniversitari impartit per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) de la
UPC i la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona (UB)
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•

el grau en Ciències i Tecnologies del Mar, una proposta conjunta de l’Escola de Camins,
l’ESAB i l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG) que
oferirà dues mencions: Ciències i Enginyeria del Mar, i Tecnologies del Mar
el bachelor’s degree in Industrial Tecnologies and Economic Analysis, grau interuniversitari
de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) de la UPC amb
la Universitat Pompeu Fabra (UPF), impartit íntegrament en anglès
el grau en Paisatgisme, una iniciativa conjunta de l’ESAB i l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Aquest grau s'ha ajornat al curs 2019-2020

3. Aposta ferma pel rigor acadèmic

Les notícies en matèria universitària s’han vist enfosquides aquest any en bona part
per la repercussió mediàtica d’una universitat concreta de Madrid. Aquest fet ens ha
refermat en l’aposta per mantenir el rigor i la transparència en les actuacions i també
per reforçar les nostres estratègies de lluita contra el plagi.

Consell de Govern, sessió 12.04.2018

Comunicat del Consell de Direcció relatiu al rigor acadèmic de la UPC
La UPC compromesa amb el rigor acadèmic
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La comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya observa amb preocupació les notícies
aparegudes els últims dies als mitjans de comunicació vinculades a un possible frau en la
concessió d’un títol de màster per part d’una universitat pública espanyola. Coneixedors dels
resultats de la investigació de la CRUE i atents a les accions de la fiscalia, la UPC vol compartir
les següents reflexions:
2.1.
Rebutgem qualsevol mena de generalització d’afers fraudulents i fem una crida a la
defensa de les universitats públiques, com a institucions que garanteixen l’accés democràtic a
l’educació superior i el progrés acadèmic fefaent dels seus estudiants.
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2.2.
El sistema de validació de la obtenció dels títols de graduat i de màster a la UPC es
basa en l’aplicació d’un rigorós sistema de garantia de qualitat que garanteix un dels índexs de
seguretat més alts d’Europa. En aquest sentit, la traçabilitat d’un expedient acadèmic avui en
dia, passa per:
a) Un sistema intern de gestió de la qualitat (SGIQ), homologat per AQU Catalunya, que
segueix els estàndards europeus de qualitat més exigents.
b) Una normativa acadèmica que garanteix la conservació indefinida dels TFG/TFM en paper
o en suport electrònic, amb la corresponent signatura electrònica.
c) L’establiment d’un sistema d’avaluació dels TFG/TFM consistent en un acte públic i
anunciat prèviament, en el que un tribunal constituït per un mínim de tres professors
redacten i signen l’acta d’avaluació que adjuntada a l’expedient acadèmic de l’estudiant és
custodiada pels serveis de gestió acadèmica de la universitat.

3.
Els processos documentals amb garanties són els que asseguren la màxima credibilitat
del nostre sistema universitari. És per això que un dels objectius de l’actual equip de govern és
assegurar els més alts índexs de rigor i de control de tots els actes acadèmics de la UPC.
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El passat 26 d’abril es va posar en marxa una campanya, sota el lema Deixa’t seduir, per
promoure cinc titulacions poc conegudes, però que gaudeixen d’una elevada inserció laboral.
En aquesta edició els graus convidats van ser Enginyeria en Geoinformació i Geomàtica; en
Enginyeria Minera; en Enginyeria de Tecnologia i Disseny Tèxtil; en Enginyeria Telemàtica, i en
Tecnologies Marines.
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nt

L’acte va tenir lloc a l’Auditori del Museu Marítim de Barcelona. Cinc nois i noies que feia poc
que s’havien graduat i que treballen en empreses, van explicar-nos la seva experiència. Els
protagonistes eren cinc estudis poc visibles, però rellevants per a diversos sectors econòmics
del país i que tenen una inserció laboral de pràcticament el 100%, segons dades de la 6ª
enquesta d’inserció laboral a les persones titulades de l’AQU Catalunya, promoció 2012-2013.

en

L’acte va comptar amb l’assistència del director general d’Universitats de la Generalitat de
Catalunya, Josep Pallarès; el rector, la vicerectora de Docència i Estudiantat i directors i
representants dels centres on s’imparteixen aquestes titulacions. A banda del ressò mediàtic,
aprofitant aquest acte, es va elaborar un material audiovisual, que cada centre podrà utilitzar en
les seves campanyes de promoció.

6. Pinya amb els rectors ACUP

tp

Considerem molt rellevant la bona entesa que s’ha fet palesa enguany entre els
rectors i les rectores de les universitats publiques. És un moment on és estratègic fer
front comú per explicar bé els nostres projectes i demanar el finançament adequat a
les administracions. A l’hora de posicionar-nos per temes socials destacats, també
hem considerat oportú buscar el consens i aliar-nos per projectar els missatges
adequats.

Consell de Govern, sessió 21.06.2018

Trobada de rectors Universia i reunió ACUP de rectors
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Els dies 20 i 22 de maig, el rector va assistir a la IV Trobada de Rectors Universia, a
Salamanca. De la seva agenda, cal destacar la coordinació de la taula de Foment i activació de
l’emprenedoria universitària, on van poder intercanviar bones pràctiques amb rectors de Sao
Paulo, Bobson College (EUA), TrepCamp (EUA) i Xile. A la trobada, s’hi van aplegar 700
rectors i rectores de tot el món i s’hi van presentar ponències innovadores.

Els dies 24 i 25 de maig, l’ACUP va organitzar a Sant Pere de Ribes una trobada amb tots els
rectors i rectores de les universitats públiques catalanes. S’hi van tractar temes d’estratègia i de
preocupació compartida amb les diferents universitats.
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7. Impuls a les càtedres d’empreses
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Aquest primer any de mandat, hem volgut fer una diagnosi important de molts temes.
Un d’ells, el de la nostra relació amb les empreses. Ara coneixem millor, per exemple,
quines polítiques cal aplicar en matèria de càtedres i com podem treballar per generar
èxits com els que hem recollit en els darrers mesos, en forma de convenis amb
empreses com Siemens i institucions com Pimec.

Consell de Govern, sessió 21.06.2018

El passat 6 de juny es va signar, en un acte oficial a al Rectorat de la UPC, la nova Càtedra
AMES GROUP-UPC en Disseny i Innovació de Nous Biomaterials en l'àmbit de la manufactura
additiva en el camp dels biomaterials metàl·lics.

La Càtedra està dirigida pel Dr. José María Manero, professor del Departament de Ciència
dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, i membre del grup de recerca de Biomaterials,
Biomecànica i Enginyeria de Teixits (BBT), i l'equip està format per membres del BBT experts
en el seu àmbit, juntament amb l'equip directiu d'AMES GROUP.
AMES GROUP és una empresa espanyola coneguda per la seva activitat en fabricació i venda
de components metàl·lics sinteritzats, amb un volum de facturació de 150 milions d'euros en el
darrer any. Amb seu social a Sant Feliu de Llobregat i centres productius a Espanya, Hongria,
els Estats Units i la Xina, disposa d'una xarxa de vendes i d'assistència tècnica que dóna suport
a més de 600 clients, situats en més de 50 països. S'ha consolidat com una de les empreses
líders a nivell mundial en aquest àmbit, té una clara vocació tecnològica i innovadora, i treballa
amb un decidit compromís per la qualitat. Per aquest motiu, ha estat distingida amb nombrosos
premis al seu esforç continuat en tecnologia i qualitat, durant els seus més de 60 anys
d'existència.
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El rector ha convocat per al proper 25 de juny una reunió amb els responsables acadèmics de
les càtedres actualment en funcionament. El Consell de Direcció vol identificar els punts forts i
punts febles de les diferents càtedres i elaborar un pla d’actuació que permeti actualitzar-ne el
funcionament i model. En la mateixa línia, el rector va visitar l’empresa Comexi, a Riudellots, on
es va reunir amb el seu propietari, el Sr. Manel Xifra (membre del Consell Social).
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8. En defensa dels valors cívics i democràtics
Des de la tardor de 2017, l’agenda política del país ha marcat d’una forma majúscula
el sentiment de la comunitat universitària. S’ha fet el possible per obrir espais de debat
i permetre la lliure expressió de les idees. L’emissió de comunicats i posicionaments
s’ha fet, en la mesura del possible, a través de la veu cohesionada de les universitats
públiques, agrupades a l’ACUP.

Consell de Govern, sessió 21.06.2018
Declaració de l’ACUP en defensa dels valors cívics i democràtics.
El passat 11 de juny de 2018 l’Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) va
expressar en una declaració que "només des de la reivindicació dels principis de la democràcia,
dels drets humans i el diàleg serà possible gestionar la dissensió, superar el conflicte i reforçar-
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com a societat". Text de la declaració: https://www.upc.edu/ca/sala-depremsa/noticies/declaracio-de-lacup-en-defensa-dels-valors-civics-i-democratics
nos
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9. Pla per a la transformació digital
A l’inici de curs es publicava el Pla d’actuacions de la UPC i s’hi subratllaven moltes
mesures que passen per una transformació important del model digital de la
universitat. Moltes de les actuals necessitats en els diferents àmbits, tenen un fort
component TIC. S’ha creat un Comitè de Govern de les TIC i s’ha realitzat un calendari
d’actuacions que pensem tindrà un impacte important.

Consell de Govern, sessió 24.10.2018
Pla de transformació digital

Una de les principals iniciatives de govern previstes per al període 2018-2021 és impulsar el
Pla d’actuacions UPC a través dels serveis TIC de la UPC. Amb aquest motiu, es durà a terme
un pla estratègic dels sistemes d’informació de la Universitat, que durarà sis mesos, i que
servirà per analitzar no només els serveis d’informació de la Universitat, sinó també les
infraestructures, la seguretat, les metodologies de treball, la governança i el talent de les
persones.

tp

Per assolir aquests reptes, també es preveu facilitar, agilitzar i estandarditzar les eines TIC i de
seguretat bàsiques de la comunitat UPC, proporcionar l’accés integrat a tota la informació
institucional, promocionar l’elaboració del material audiovisual i avançar en la implementació de
l’administració electrònica. Un dels objectius també és crear un Comitè de Govern de les TIC i
millorar l’encaix entre els serveis TIC de les Unitats Transversals de Gestió (UTG) i els serveis
TIC de Serveis Generals.
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Aquest Pla estratègic que es posa en marxa s’estructurarà en tres fases: estudiar l’estat de les
TIC a la Universitat, analitzar les diverses alternatives per assolir els objectius i reptes previstos
al Pla d’Actuacions i decidir les opcions que cal seguir i la distribució de recursos disponibles.
En el desenvolupament del Pla es preveu la participació de diferents interlocutors de
Universitat.

10. Orgullosos de les ciutats universitàries UPC
Estem orgullosos de tenir una universitat amb una capil·laritat territorial extraordinària.
Estem convençuts que podem millorar en matèria de comunicació i compartició de
bones pràctiques. Per això, després de la Primera trobada UPC de ciutats
universitàries, estem disposats a obrir un nou fòrum de trobada amb les màximes
instàncies de les diferents ciutats on la UPC té una presència destacada.
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12. 20 anys d’Innova
A prop de finalitzar l’any, hem tingut l’oportunitat d’aplaudir la iniciativa que fa 20 anys
va fer possible que continuem sent una universitat líder en matèria de foment a
l’emprenedoria.
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Consell de Govern, sessió 20.11.2018

20 anys del projecte Innova

El proper dijous 22 de novembre es celebrarà el 20è aniversari del programa Innova. El
projecte Innova va ser una iniciativa pionera a Catalunya i en el conjunt d'Espanya en fomentar
l'esperit emprenedor i la cultura de la innovació des de la universitat, afavorint així la creació
d'empreses basades en el coneixement i la tecnologia.
En concret, la iniciativa ha servit de trampolí tecnològic per a la creació d'empreses com
Fractus, que va patentar la primera antena fractal del món i que és una tecnologia que
incorporen tots els telèfons mòbils; Nice Fruit, la primera empresa del món capaç de congelar
qualsevol tipus de fruita i hortalissa fresca mantenint intacta la seva estructura cel·lular, i
Mimetis Biomaterials, que crea materials i tecnologies per a la regeneració òssia, entre d'altres.

I és que la UPC ja genera el 40% de les spin-offs que neixen en el sistema universitari català,
és a dir, de les 150 empreses creades aquest 2018 un total de 60 han sorgit de la comunitat de
la UPC, i prop d'un 10% de les spin-offs universitàries creades en el conjunt d'Espanya entre
1998 i 2015 han nascut d'aquesta universitat catalana.

tp

La UPC compta amb un parc de 100.000 metres quadrats de superfície per incubar empreses,
fer-les créixer i consolidar-les, i el seu programa d'emprenedoria i innovació ha contribuït a
formar 25.000 estudiants.
Des que el 2014 es va inaugurar el primer Espai Emprèn UPC al Campus Nord de Barcelona i
amb la posada en marxa de l'Espai Emprèn del campus de Terrassa ja s'han preincubat més
de 40 projectes d'estudiants i s'ha ofert suport a més de 500 emprenedors.
L'objectiu és replicar aquest model i per això s’inaugurarà un nou Espai Emprèn a Vilanova i la
Geltrú el 3 de desembre, i s'està treballant per obrir-ne un altre a Castelldefels.
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L’acte, que tindrà lloc al Campus EEBE, serà que clausurat per el President de la Generalitat,
Quim Torra.
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LA UPC A TWITTER. 2018
Els tuits amb més imatge de @RectorUPC i de @la_UPC
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Un missatge simpàtic a la comunitat, les actuacions de promoció de vocacions
STEAM dona, les accions amb el CCD, les noves aliances, els actes d’honoris
causa o les noves companyes de promoció.
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[Acord CG/2018/01/37] Aprovació de la convocatòria de concursos de selecció de professorat funcionari al
cos de Catedràtic/a d’Universitat (PDI-F) de l’Oferta d’Ocupació Pública de PDI 2017
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[Acord CG/2018/01/38] Aprovació de la convocatòria de concursos de promoció interna a places de
Professorat Catedràtic (PDI-L)
[Acord CG/2018/01/39] Aprovació de la convocatòria d’una plaça de professorat Agregat de l’Oferta
d’Ocupació Pública de PDI 2017
[Acord CG/2018/01/40] Acord de modificació de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Grau i Màster de la
UPC Curs acadèmic 2017-2018
[Acord CG/2018/01/41] Acord de modificació dels Procediments administratius i de gestió econòmica
vinculats a la Normativa acadèmica dels estudis de grau i màster de la UPC Curs acadèmic 2017-2018
[Acord CG/2018/02/15] Aprovació de la resolució de l’avaluació dels mèrits de recerca del PDI F (sexennis)
Convocatòria 2016 per estimació de recursos d’alçada

[Acord CG/2018/02/16] Aprovació de la convocatòria 2017-2018 (segon quadrimestre) del procés d’avaluació
del PDI lector als efectes de pròrroga dels contractes
[Acord CG/2018/02/17] [Acord CS/2018/02/08] Aprovació de la modificació de la RLT del PAS
[Acord CG/2018/02/18] Aprovació de l’esmena a l’Acord del Consell Social 2018/01/07, de modificació de la
RLT del PAS
[Acord CG/2018/04/02] Aprovació del Programa d’exempcions docents per a la intensificació en la recerca
després d’un permís maternal.
[Acord CG/2018/04/10] Aprovació de la distribució de les places de Professorat Lector 2018
Aprovació de la convocatòria d’un concursos de selecció de professorat funcionari al cos de Catedràtic/a
d’Universitat (PDI-F) de l’Oferta d’Ocupació Pública de PDI 2016 [Acord CG/2018/04/11]
[Acord CG/2018/04/12] Aprovació de la convocatòria d’un concurs de Promoció Interna a places de
professorat Catedràtic (PDI-L)
[Acord CG/2018/04/13] Aprovació de la resolució de la Convocatòria de permisos de mobilitat del PDI
2018/1
[Acord CG/2018/04/14] Aprovació de la resolució de la Convocatòria de llicències sabàtiques 2018-2019
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[Acord CG/2018/07/12] Resolució de l'avaluació del complement addicional de recerca (convocatòria 2018
pel personal docent i investigador funcionari)
[Acord CG/2018/07/15] Aprovació de la resolució de l’avaluació del Complement addicional de recerca (1a
convocatòria 2018 per al PDI laboral).
[Acord CG/2018/07/16] Aprovació de la resolució de l’avaluació del Complement de recerca (1a convocatòria
2018 per al PDI laboral).
[Acord CG/2018/07/17] Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals docents.
Convocatòria 2017.
[Acord CG/2018/07/18] Aprovació de la resolució de l’avaluació dels complements addicionals de gestió.
Convocatòria 2017.
[Acord CG/2018/07/19] [Acord CS/2018/04/17]Aprovació de la modificació de la RLT del PAS

[Acord CG/2018/07/20] Aprovació de l'esmena de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per al 2016
[Acord CG/2018/07/21] Aprovació de l'esmena de l’Oferta Pública d’Ocupació de PAS per al 2017
[Acord CG/2018/07/22] Aprovació de l’Oferta Pública d’Ocupació per al 2018
[Acord CG/2018/07/23] Aprovació de la convocatòria 2018 del procés d’avaluació de l’activitat docent del
professorat de la UPC als efectes de reconeixement dels complements docents.
[Acord CG/2018/07/24] Aprovació de la convocatòria 2018-2019 (1r quadrimestre) del procés d’avaluació del
professorat lector als efectes de pròrroga de contractes.
[Acord CG/2018/07/25] Aprovació de la modificació de la normativa d’avaluació dels mèrits addicionals de
gestió
[Acord CG/2018/07/26] Aprovació de la resolució de la convocatòria d’estabilització 2018-1
[Acord CG/2018/07/27] Aprovació de la pròrroga del nomenament com a professorat emèrit del Dr. Xambó
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INFORME DE GESTIÓ DE LA UPC 2018
[Acord CG/2018/06/03] [Acord CS/2018/04/03] Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de les
entitats del grup UPC de l’exercici 2017 (UPCnet, IthinkUPC, PMT, CIT UPC, Innova 31, FPC).
[Acord CG/2018/06/04] [Acord CS/2018/04/05] Aprovació de l’encàrrec de gestió de la Fundació CIT-UPC.
[Acord CG/2018/06/05] [Acord CS/2018/04/06] Aprovació de la modificació dels Estatuts de la Fundació
b_TEC
[Acord CG/2018/06/06] [Acord CS/2018/04/07] Aprovació de l’expedient 002/2018 d’alteració del
pressupost 2018 de la UPC.
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[Acord CG/2018/06/07] Acord CS/2018/03/03] Aprovació de l’Acord per l’articulació d’un programa específic
d’ajuts per estudiants refugiats (document aprovat pel Ple del Consell Social en sessió 4 de Juny del 2018).

tp

[Acord CG/2018/06/08] [Acord CS/2018/04/08] Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació dels
serveis de manteniment dels edificis i instal·lacions de la UPC per als exercicis 2019-2020 del Servei
d’Infraestructures.
[Acord CG/2018/06/09] [Acord CS/2018/04/09] Aprovació de la despesa pluriennal per a la contractació del
servei de manteniment a tot risc dels aparells elevadors dels edificis de la UPC per als exercicis 2019-2020 del
Servei d’Infraestructures
[Acord CG/2018/06/10] [Acord CS/2018/04/10]Aprovació de la despesa pluriennal per a la formalització de
diferents Acords Marc per al subministrament de productes, material fungible i petit equipament pels
laboratoris, departaments, centres i grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya.
[Acord CG/2018/06/11] [Acord CS/2018/03/02] [Acord CS/2018/04/13] Aprovació de les tarifes i preus per
al curs 2018-2019.
[Acord CG/2018/06/12] Aprovació de la modificació de l'esquema de preus a aplicar als estudiants que
cursen un itinerari de doble titulació al Centre de Formació Interdisciplinària Superior – CFIS.
[Acord CG/2018/06/13] [Acord CS/2018/04/15] Aprovació de l’exempció de taxes per drets d’inscripció en
els concursos de selecció del programa Serra Hunter.
[Acord CG/2018/06/14] [Acord CS/2018/04/18] Aprovació dels preus dels programes de formació permanent
del curs 2018-2019.
[Acord CG/2018/06/16] [Acord CS/2018/04/16]Aprovació de la participació de la UPC en l’Associació Club
Excelencia en Gestión via Innovación.
[Acord CG/2018/07/11] Aprovació de la dissolució i liquidació de la societat Agencia de Acreditación FGUPM
UPC de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnològica, S.L
[Acord CG/2018/07/41] Aprovació de l’expedient 003/2018, d’alteració del pressupost 2018 de la UPC
[Acord CG/2018/07/42] Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals de l’exercici 2017 de l’entitat del
Grup UPC: Fundació Centre CIM
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[Acord CG/2018/07/43] Informe d’auditoria i aprovació dels comptes anuals consolidats de la UPC de
l’exercici 2017
[Acord CG/2018/07/44] Aprovació de la fusió de la Fundació CTM Centre Tecnològic i la Fundació Eurecat
[Acord CG/2018/07/45] Aprovació de la modificació del dret de superfície de la UPC al Parc Mediterrani de la
Tecnologia

[Acord CG/2018/07/48] Aprovació de la renovació dels permisos d’ocupació temporal d’espais de recerca i
innovació (Parc UPC) a favor de les empreses/entitats que es relacionen
[Acord CG/2018/07/49] Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: NEARBY COMPUTING, S.L.

[Acord CG/2018/07/50] Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: MITIGA SOLUTIONS, S.L.
[Acord CG/2018/07/51] Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: ELEM BIOTECH S.L.
[Acord CG/2018/07/52] Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: ICARIA MEDICAL, S.L.
[Acord CG/2018/07/53] Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: APPLIED RESEARCH FOR
DEVELOPMENT, S.L.
[Acord CG/2018/07/54] Aprovació de la participació de la UPC en l’spin-off: E-HEALTH TECHNICAL
SOLUTIONS, S.L.
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