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Consell Empresarial
El 19 de gener va tenir lloc la primera reunió del Consell Empresarial, del qual se n’ha renovat
la composició. Es va presentar l’ecosistema de la transferència de coneixement que tenim a la
UPC, així com les dades més rellevants. També es va presentar el pla de treball per a 20172018, que es desenvoluparà a partir de tres grups de treball; un primer dirigit a analitzar la
relació de la UPC amb l’empresa des de l’òptica de la transferència, un segon que actuarà com
a observatori de l’impacte acadèmic dels nostres estudis sobre les empreses i, finalment, un
tercer que analitzarà l’aliança entre la UPC i la societat.

Reunió amb el vicepresident del Govern de Catalunya i titular del Departament d'Economia i
Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras
El 13 de febrer vaig mantenir una reunió amb el vicepresident Oriol Junqueras centrada en
diversos temes que tenen a veure amb l’àmbit de l’economia de la Generalitat de Catalunya.
En la reunió vaig fer palesa la necessitat d’un finançament sostenible i adequat sense el qual la
UPC i, en realitat, les universitats del sistema català, tindran seriosos problemes per
mantenir-se. Els rectors i presidents dels consells socials de les universitats de l’ACUP, en una
declaració a Girona el passat 27 d’octubre, vam reclamar:
•

un increment de 100 milions d’euros en la partida per a universitats, la qual cosa
permetria una reducció d’un 10% en les taxes i faria possible un increment d’un 10%
en la subvenció de cadascuna de les universitats del sistema públic,

•

que l’aportació dels estudiants tendeixi, els propers anys, a igualar-se a la mitjana de
l’OCDE, que és d’un 14%, aplicant anualment reduccions com la reclamada en el punt
anterior,

•

un sistema integral de beques i ajuts als estudiants,

•

l’equiparació dels preus de matrícula dels estudis de grau i màster,

•

que aquestes mesures es duguin a terme sense perjudicar en cap cas el finançament
de les universitats públiques.

Oriol Junqueras va explicar que la distribució del pressupost és un acord de govern i que és
inamovible i que, en tot cas, ara tot depèn de la corresponent Conselleria.
A la trobada també vam analitzar el rol de la UPC com a agent de transferència de
coneixement vers les empreses i en particular el paper de la UPC en aquest àmbit amb
l’entrada en escena d’EURECAT. Creiem que el mercat de la transferència està esbiaixat pel

govern en benefici d’EURECAT, i que això no pot ser. Hem reclamat la correcció d’aquesta
situació mentre tractem també d’arribar a acords amb aquest ens.
També vam tractar dels problemes que ens hem trobat amb les justificacions dels fons FEDER
destinats al Campus Diagonal-Besòs; alguns dels quals són responsabilitat
d’Infraestructures.cat (antiga GISA) , des del nostre punt de vista. Sense renunciar a futures
accions legals, si escau, vam acceptar reunir-nos conjuntament amb la Conselleria d’Economia i
Infraestructures.cat per buscar una solució a aquest tema.

Implementació dels formats oberts a la UPC
El Consell de Govern va aprovar l’any passat un acord en el qual s’instava a adoptar formats
oberts (pdf, odt, odf, ...) com a estàndard per als documents institucionals. L'acord preveia un
any de marge per començar a posar en marxa aquest canvi. Informar que d’ençà de
l’aprovació de l’acord s'ha anat treballant la reorganització del personal TIC de Serveis
Generals i que aquesta transformació, que encara està en curs, és un requisit per
desenvolupar l'acord. Atès que la reorganització està ja en un estadi avançat, és oportú
treballar la implantació de l'acord esmentat i que s’iniciarà amb la creació d'una taula
impulsora del projecte; la constitució d'un equip TIC de suport a les eines ofimàtiques, la
creació d'un centre de recursos, --atès per l'equip anterior i amb l'assessoria del Servei de
Comunicació pel que fa a imatge i marca--, que integri i mantingui formació, informació,
plantilles, i tots aquells recursos útils per als diferents usuaris de les eines ofimàtiques.
Posteriorment, es realitzarà el canvi cap als nous formats dels grups tractors, es procedirà a la
configuració d’aplicacions crítiques per facilitar l'ús dels nous formats (per exemple d’òrgans
de govern) i, finalment, es procedirà al canvi gradual de la resta de la comunitat.

Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
El 24 de gener va tenir lloc l’Assemblea General de l’ACUP en la qual es va tractar la necessitat
que l’associació actuï més com un grup d’influència en el sistema i en particular sobre el
govern. Es va aprovar el pressupost per a 2017 i es va presentar un pla de projecció
internacional de les universitats públiques catalanes. Es va presentar també el nou informe
sobre educació superior que ha elaborat la Global University Network for Innovation (GUNI) i
es va proporcionar informació sobre la convocatòria de RecerCaixa.
Des de l’ACUP s’està preparant un viatge institucional a Argentina, Xile i Panamà per reforçar
vincles i signar convenis que implicaran l’arribada al sistema català d’uns 300 estudiants de
màster i doctorat.
Finalment, es va dur a terme la renovació de càrrecs a l’associació: el rector de la UPF, Jaume
Casals és el nou president, el rector de la UOC, Josep Anton Planell, és el vicepresident. El
president del nostre Consell Social, Ramon Carbonell, i el president del Consell Social de la
Universitat de Lleida (UdL), Delfí Robinat, ocupen les vicepresidències segona i tercera,
respectivament, i el rector de la Universitat de Girona (UdG), Sergi Bonet n’és ara el secretari.

Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE)
En la darrera reunió del 18 de gener es va informar de la substitució en la Comissió Permanent
del rector de la Universitat Juan Carlos I, a qui s’ha acusat reiteradament de plagi, pel rector de
la UNED.
Es va informar també que s’ha obert una línia de diàleg amb el ministeri d’Educació sobre la
racionalització de la durada de graus i màsters. Es va tractar també sobre la taxa de reposició
del PDI; la CRUE en demana l’eliminació al·legant que és suficient el control del Capítol 1, que
ja s’està fent. El president de la CRUE va explicar també que el MECD defensa aquesta mateixa
posició davant d’Hisenda i Funció Pública.
La CRUE també va manifestar el seu desacord amb els nous criteris d’acreditació del
professorat per considerar-los excessivament exigents i es va demanar tornar als previs.
Es va informar dels resultats d’una reunió de la Comissió d’Accés i d’Afers dels estudiants, així
com de les trobades que s’han realitzat amb diversos polítics en les quals des de la CRUE s’ha
defensat una homogeneïtzació estatal dels preus de les matrícules a la baixa.
Pel que fa als drets d’autor, es va informar de com evoluciona la creació d’una entitat de drets
d’autor pròpia de les universitats i que, per al 2018, s’haurà de renovar l’acord amb CEDRO i
VEGAP. De moment, s’està treballant en un model de pagament per ús dels continguts. També
es va tractar l’acord final amb Elsevier.
Informar finalment que en aquest context, des de la UPC hem fet notar les variacions del
pressupost de la CRUE que s’ha enfilat en un 10% i, en canvi, l’increment de la taxa per
universitat ha estat d’un 25%.

UP4
El 10 de febrer va tenir lloc una reunió de la xarxa UP4, que agrupa les politècniques de l’Estat:
la UPV, la UPM, la UPCT i la UPC. En la sessió es van seleccionar diverses qüestions sobre les
quals s’aprofundirà en els propers mesos i que tenen a veure amb l’exploració d’impartir
estudis de grau i master integrats en estudis que habiliten per a l’exercici professional;
l’organització d’una jornada sobre serveis tecnològics; l’impacte de l’avaluació continuada
sobre el PDI i els estudiants, el finançament de les universitats i les auditories que s’estan
portant a terme sobre els projectes de recerca, entre altres.

Manifest contra l’amenaça al multilateralisme
Informar que s’ha donat suport a un manifest sobre amenaces globals impulsat per la Fundació
Cultura de Paz i que està orientat a rebutjar els anuncis que ha fet el nou president dels EUA,
Donald Trump, relatius a la fi del multilateralisme, a l’ús de les armes nuclear, al rebuig a les
Nacions Unides com a fòrum d’acords internacionals i a l’incompliment dels acords que la
comunitat internacional havia assolit sobre el canvi climàtic. (vegeu el manifest:
https://llamamientourgenteblog.wordpress.com/)
Finalment, informar-vos que en la línia de projectar el problema del finançament universitari
en l’opinió publica he publicat un article d’opinió a El Periódico en el qual faig referència al que
crec que és l’autèntic problema de la universitat pública catalana i que sovint queda solapat
per d’altres també importants com és el preu de les taxes: la manca d’un finançament

adequat i sostenible per a les universitats públiques. (vegeu article: http://www.upc.edu/laupc/la-institucio/el-rector/apunt-del-rector/apunt-del-rector)
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Reunió amb el director de l’ETSAV, Víctor Seguí.
Reunió amb l’assessor de Presidència de GAMESA, Joaquim Coello, amb l’assistència
del president del Consell Social, Ramon Carbonell.
Assistència al Ple del Consell Social.
Assistència a la Mesa del Claustre Universitari.
Assistència al Consell Rector del Barcelona Supercomputing Center (BSC).
Assistència al Claustre Universitari.
Reunió amb el professor Antoni Marí.
Reunió amb el cònsol de Turquía, Emir Salim Yüksel.
Entrevista amb els periodistes de El Periòdico, Antonio Madridejos i Michele
Catanzaro, amb l’assistència del vicerector de Recerca, Fernando Orejas, la cap de
premsa, Blanca Veciana, i la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Assistència al patronat de la Fundació Privada i2CAT.
Assistència a la presa de possessió de la nova síndica de la UPC, Neus París, i al comiat
del síndic sortint, Xavier Ortega Aramburu.
Assistència a la Junta del ICE.
Reunió amb el professor, Benjamín Suárez, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Assistència al patronat de la Fundació b_TEC.
Assistència al patronat de l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC).
Assistència a la comissió de seguiment del Contracte Programa del Campus Diagonal
Besòs.
Assistència a l’acte acadèmic de graduació del CFIS.
Reunió amb el vicepresident executiu i tresorer de l’MIT, Israel Ruiz.
Reunió amb el Conseller d’Economia i Empresa de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Baiget, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Assistència a la reunió de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, amb rectors i directors
d’escoles de negocis de Barcelona.
Reunió amb el director general d’UPCnet, Josep M. Ciervo.
Reunió amb el Head of Volkswagen Group Research, Alex Henrich, el head of
Electronic and Vehicle Research de Volkswagen, Thomas Form, el head of Future
Research and Trend Transfer de Volkswagen,Wolfgang Müller-Pietralla, amb la
Research Group Asssitance de Vokswagen, Anne-Kristin Lütting, amb el director of
Whole Vehicle Development and Chassis Development de SEAT, Sven Schawe, amb el
head of Seat Innovation & Alternative Mobility, Christoph Wäller, amb un representant
de l’equip d’Innovation Projects Smart Mobility de SEAT, Jordi Caus, i amb un
representant de SEAT Digital Officer, Fabian Simmer, amb l’assistència del vicerector
de Recerca, Fernando Orejas, la vicerectora de Transferència de Coneixement, Esther
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Real, el director acadèmic de CARNET, Lluís Jofre, i el director acadèmic de la Càtedra
Seat, Robert Griñó.
Reunió amb la diputada PSC al Parlament de Catalunya Alícia Romero.
Assistència a la presa de possessió del nou director del Departament d’Enginyeria
Agroalimentària i Biotecnologia (DEAB), Francesc Xavier Sorribas.
Reunió amb Oriol Arcas.
Reunió amb el nou director de Banca Institucional Territorial de Catalunya de
Santander, Sergi Martínez, i amb el director sortint, Jordi Mabras.
Reunió amb el director general d’UPCnet, Josep M. Ciervo, el director general de
Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Puigneró, amb el cap del Servei de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya,
Carles Salvadó, i amb el director d’Estratègies de Mercat de la Generalitat de
Catalunya, Daniel Marco.
Reunió amb el rector de la UPF, Jaume Casals, amb el vicerector de Recerca de la UPF,
Àngel Lozano, amb l’assessor de Presidència de Gamesa, Joaquim Coello, el CEO de
Barcelona Global, Mateu Hernández, amb la directora general de FEMCAT, Teresa
Navarro, el director de TRANS, Francesc Solà, i amb el director general del Parc
d’Investigació Biomèdica de Barcelona, Jordi Camí, amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanau, de la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul, i del president del Consell Social,
Ramon Carbonell .
Reunió amb el director general d’Universitat de la Generalitat de Catalunya, Josep
Pallarès, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el delegat del rector als KIC, Francesc Guinjoan.
Reunió amb els diputats de Ciutadans al Parlament de Catalunya, Inés Arrimadas, Joan
García i Jorge Soler.
Reunió amb el professor Pere Pascual.
Reunió amb el professor Carles Riba.
Assistència a l’Assemblea General de la CRUE.
Reunió amb el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros, el
rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco J. Mora, i amb el rector de la
Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo.
Assistència a l’acte de cloenda de la jornada “La UPC contra la malària, la tuberculosi,
la malaltia de Chagas i altres malalties desateses”.
Assistència a la reunió constituent del nou Consell Empresarial de la UPC.
Assistència al Consell Científic del CIT UPC.
Assistència a la presa de possessió del director del Departament d’Enginyeria de
Projectes i de la Construcció (EPC), Santiago Gassó Domingo.
Reunió amb els estudiants de l’equip UPCecoRacing.
Reunió amb el director de l’ESEIAAT, Xavier Roca.
Reunió amb el director del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (DECA),
Alejandro Josa, el professor Agustín Sánchez-Arcilla, i amb director de l’ETSECCPB,
Pedro Díez.
Reunió amb el director del Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, Magí Lluch.
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Reunió amb el director de Lego Education ROBOTIX, Ricard Huguet, i el president del
Consell Social, Ramon Carbonell.
Reunió amb el director de l’FPC Benjamín Suárez, amb l’assistència de la gerent, Olga
Lanau.
Assistència a la presentació del director de CARNET i de la Càtedra SEAT, Lluís Jofre, i
del nou director acadèmic de la Càtedra SEAT, Robert Griñó.
Reunió amb el rector de UB, Joan Elias.
Assistència a l’Assemblea General de l’ACUP.
Assistència a un sopar-reunió amb l’ambaixadora Delphine Borione, secretària general
adjunta de la Unió per la Mediterrània (UpM) per l’Educació Superior i la Recerca, el
secretari general de la UpM, Fathallah Sijilmassi , i el rector de la Universitat EuroMediterrània de Fes, Mostapha Bousmina.
Reunió amb el president del Consell Social, Ramon Carbonell, el president d’UPC
Alumni, Josep Maria Vilà, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Assistència a la inauguració del laboratori AMBER.
Reunió amb el secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, Arcadi
Navarro, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau, i del vicerector de Personal Docent
i Investigador, Miquel Soriano.
Reunió amb la professora Yvonne Colomer, secretària de la Fundació Triptolemos.
Reunió amb el president d’EURECAT, Xavier Torra, i amb el director general Corporatiu
i d’Operacions d’EURECAT, Xavier López, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb el director de l’EEBE, amb l’assistència de la cap del Gabinet del Rector,
Annarosa Cánovas.
Reunió amb la directora de l’ETSEIB, Neus Cónsul.
Reunió amb els presidents dels Clubs UPC Alumni.
Assistència al patronat de CIT-UPC.
Reunió amb la directora general d’UNIVERSIA, Susana García, amb l’assistència de la
cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas.
Reunió amb el director del Departament de Matemàtiques (MAT), Oriol Serra, i amb la
vicedirectora de Recerca del departament, Marta Casanellas.
Reunió amb la directora de l’EPSEM, Rosa Argelaguet.
Assistència al Meeting Cluster General Assembly.
Assistència a la presa de possessió de la nova vicerectora d’Estudiants, Marisa
Zaragozá.
Assistència a la reunió de la xarxa UP4 amb l’assistència del vicerector de Recerca,
Fernando Orejas, el vicerector de Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano, la
vicerectora d’Estudiants, Marisa Zaragozá, el vicerector d’Ordenació Acadèmica, Xavier
Cañavate, la cap del Gabinet del Rector, Annarosa Cánovas, i la representant dels
estudiants de la UPC, Lola Ache.
Reunió amb el professor, Jordi Berenguer.
Reunió amb el director de l’EEBE, Luis Llanes.
Assistència a l’acte de graduació de la FOOT.
Reunió amb el Risk Governance director at Santander Holdings USA, Ignacio Fuentes.
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Reunió amb el vicepresident d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya,
Oriol Junqueres.
Assistència a la presa de possessió del director del Departament de Representació
Arquitectònica (RA), Joaquim Regot.
Reunió amb el director de l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials
(IOC), Robert Griñó.
Reunió amb el president de Triptolemos, Josep M. Sumpsi, el rector de la Universitat
Politècnica de València (UPV), Francisco J. Mora, el rector de la Universitat Politècnica
de Cartagena (UPCT), Alejandro Díaz, i el rector de la Universitat Politècnica de Madrid
(UPM), Guillermo Cisneros.
Assistència al patronat de la Fundación Triptolemos.
Reunió amb el president del Instituto de Ingeniería de España, Carlos del Álamo; el
vicepresident, Luis Vilches; el secretari, Vicente Esteban Chapapría; la membre de la
Junta Directiva de l’Institut, M. Cruz Díaz Álvarez; el rector de la UPV, Francisco J.
Mora; el rector de la UPCT, Alejandro Díaz; la vicerectora d’Investigació de la UPM,
Asunción de Maria Gómez, el vicerector de Relacions Institucionals i Comunicació de la
UPM, Francisco Javier Jiménez Leube, i el vicerector d’Estudis, Qualitat i Acreditació de
la UPV, Miguel Ángel Fernández de Prada.

