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El pressupost de la UPC manté una situació de recursos econòmics que no és
adequada per al bon funcionament dels serveis públics que du a terme la nostra
universitat. Tot i que es pot argumentar que “ve de dalt”, jo defenso (i ja ho he fet
anteriorment) que la UPC ha de reclamar els recursos que necessita per dur a terme
la seva activitat. Aquesta mancança s’observa principalment en relació al personal,
que es troba en una situació lamentable, però no només: hi ha altres coses a
millorar, algunes de les quals no necessiten complicitat externa.
En primer lloc, haurien d’haver-se posat en marxa mesures per donar compliment a
l’acord 9/2017 del Claustre Universitari (en relació als idiomes). Tot i la baixada en
els preus dels cursos d’idiomes produïda pel canvi de Merit School a Idiomes UPC
(canvi que agraeixo), encara és difícil pagar-se un curs d’idiomes.
En segon lloc, hagués estat molt positiu donar un impuls a l’associacionisme, que fa
anys va perdre unes subvencions per al seu material i les seves activitats que seria
bo recuperar.
En tercer lloc, caldria haver inclòs en les bases d’execució tres mesures
relacionades amb el control de l’execució del pressupost: la possibilitat que els
membres d’òrgans que aproven pressupostos puguin exercir capacitats de control
d’aquests pressupostos dins l’àmbit de les seves funcions, l’exigència que s’informi
adequadament i amb antelació suficient els membres del Consell de Govern o de les
seves comissions que aprovin mesures relacionades amb el pressupost sobre
aquestes mesures i les seves causes i l’exigència que la documentació relativa a
l’execució del pressupost estigui ben conservada i protegida de la degradació.
D’entre les coses a millorar que sí que requereixen complicitat externa, n’esmentaré
dues, que tenen implicacions molt més enllà dels pressupostos: el personal (una
temàtica molt complexa en si mateixa, però que afecta de retruc altres temes, com
ara l’administració de la universitat, la docència, la recerca i les llengües) i
l’anomenada “transferència de tecnologia” (jo, segurament contra el criteri de molta
gent de la UPC, rebutjo el model actual, que genera dependència de les empreses, i
la descripció que se’n fa, ben dolça).
Finalment, cal indicar que el pressupost s’ha presentat a la consideració dels
membres de la Comissió d’Economia i Infraestructures del Consell de Govern i al
propi Consell de Govern amb una antelació insuficient per a avaluar-lo, com és
costum. Tot i així, qui subscriu aquest vot particular va redactar i presentar vint-i-tres
esmenes relatives a diferents aspectes del pressupost (la majoria, incloent-hi les
relacionades amb allò indicat als dos paràgrafs anteriors, van ser rebutjades per
l’esmentada comissió).

Per tot plegat, he votat en contra de l’aprovació del pressupost de la UPC per a l’any
2018 en la sessió del Consell de Govern de la UPC celebrada el dijous, 22 de febrer
de 2018 i, en aplicació de l’article 20.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, formulo
aquest vot particular en relació a l’esmentat acord (“Acord núm. CG/2018/01/22 del
Consell de Govern pel qual s’aprova el pressupost de la UPC per a l’any 2018”).

