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Gerent
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Infraestructures de 13/02/2019
 Document pendent d’aprovació, si escau, pel Ple del Consell Social

PROPOSTA D’ACORD DEL CONSELL DE GOVERN PER APROVAR
ACTUACIONS ESPECÍFIQUES SOBREVINGUDES I URGENTS EN MATÈRIA
D’EQUIPAMENTS DOCENTS DE L’EXERCICI 2018.

ANTECEDENTS

Primer.- La Llei 1/2003 de 19 de febrer d’universitats, considera el Pla d’Inversions
de les universitats públiques de Catalunya (PIU) com l’instrument específic per al
finançament de les infraestructures i equipaments de les universitats públiques.
En data 17 de juliol de 2007 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla
d’Inversions de les universitats públiques de Catalunya (PIU) per al període 20072013, modificat en data 3 d’agost de 2010 ja finalitzat.
Segon.- En el marc d’aquest Pla d’Inversions de les universitats públiques de
Catalunya (PIU) les transferències que la Universitat Politècnica de Catalunya ha anat
rebent per aquest concepte han anat disminuint dels 14,5 milions d’euros a 2007 als
2,4 milions d’euros a 2018.
Tercer.- Per contra, durant aquest anys, el creixement del nombre d’edificis,
infraestructures i instal·lacions tècniques ha estat constant. En conseqüència, la
minoració de recursos i la manca d’un finançament adequat n’ha provocat un fort
deteriorament.
Quart.-D’altra banda, des de 2012, en part per compensar la disminució de la
transferència de la Generalitat de Catalunya a les universitats, les taxes universitàries
s’han incrementat de forma notable, sense que això hagi tingut un trasllat en la millora
dels equipaments docents.
Cinquè.- Durant 2018 han sobrevingut una sèrie d’actuacions urgents i vinculades al
Pla d’Inversions de les universitats publiques de Catalunya (PIU) que han de ser
cofinançades amb fons genèrics del pressupost de la Universitat. Alhora i des dels
diferents centres docents es tenen identificades necessitats urgents i inajornables
d’actualització de material i equipament docent de suport a l’activitat acadèmica
Sisè.- En el marc de la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
l’adjudicació d’un contracte d’obres, subministrament o servei requereix la prèvia
elaboració, supervisió, aprovació i replantejament del projecte corresponent que ha de
definir amb precisió l’objecte del contracte.

FONAMENTS DE DRET

Primer.- L’Article 38 de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre estableix que a càrrec dels crèdits consignats al
pressupost tan sols es poden contreure obligacions derivades de despeses que
s'efectuïn durant l'any natural de l'exercici pressupostari. No obstant, s'aplicaran als
crèdits del pressupost vigent, en el moment d'expedició dels seus manaments de

pagament, les obligacions derivades de compromisos de despeses degudament
contrets en exercicis anteriors que per causes justificades no s'hagin pogut reconèixer.

PROPOSTA D’ACORD
Aprovar un trasllat de crèdit de fins a un màxim d’un milió d’euros pel cofinançament
d’una convocatòria d’ajuts per a per a la renovació d’equipament docent obsolet de
suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris.

Barcelona, a 6 de febrer de 2019

