Informe del rector al Consell de Govern

Document Informatiu
Consell de Govern, sessió de 15.12.2016

Informe del rector al Consell de Govern
15 de desembre de 2016
Presentació de la nova direcció de la Càtedra Gaudí
El 2 de novembre va tenir lloc un acte de presentació de la nova orientació de la Càtedra Gaudí
i del seu director, Juan José Lahuerta. L’objectiu és fer d’aquesta unitat un centre de recerca en
arquitectura que posi en valor l’important patrimoni acadèmic amb el que compta l’Escola
sobre l’arquitecte de Reus.
Investidura com a doctora honoria causa d’Amal Hadweh
El dia 10 de novembre, la UPC va investir doctora honoris causa Amal Hadweh. Palestina
d’origen, Amal Hadweh ha desenvolupat bona part de la seva carrera a la UNRWA, als camps
de refugiats de West Bank, on ha treballat en diverses posicions per als refugiats, però el
principal valor pel qual se li ha concedit aquest honor és la seva feina a l’entorn de la
comunicació no violenta, que ha posat en pràctica especialment amb grups de dones
israelianes i palestines per tal d’assolir la pau i que parteix de la base de la necessitat de
l’apoderament de la dona per fer progressar la societat. Amb aquesta investidura responíem
per una banda a una aspiració de la comunitat UPC i, per una altra, reconeixíem simbòlicament
a totes aquelles persones que treballen cada dia per progressar cap a un món millor.

Ajuntament de Barcelona
El 7 de desembre va tenir lloc una reunió amb la 5a tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, a la qual van assistir el gerent de l’Àrea d’Ecologia,
Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Jordi Campillo, i la gerent de la UPC, Olga
Lanau. Recordar que s’havia assolit un preacord amb l’ajuntament de Barcelona per a la
compra de l’FNB, la construcció d’una nova seu per a la facultat i d’una residència universitària,
però el nou govern municipal no ha assumit aquest preacord. Tanmateix, les converses amb
l’ajuntament continuaran de cara a aconseguir unes millors condicions per a l’activitat de
l’FNB.

Junta i Conferència del Consell Interuniversitari de Catalunya
Al seu l’informe el conseller, Jordi Baiget, que és el president de la Conferència, va recordar
diversos aniversaris i celebracions del sistema universitari; va posar en valor el sistema i va
explicar la situació sobre les mocions presentades al Parlament sobre els preus de matrícula i
el grau de compliment d’aquestes mocions. Va explicar, complementat pel SUR Arcadi
Navarro, que el valor econòmic de les mocions tenen un gran impacte econòmic i que és un
tema ara mateix del pressupost que s’està elaborat.
Respecte a la taxa de reposició de PAS i PDI va dir que seria del cent per cent, però cal tenir
present, tal com va remarcar la rectora de la UAB, que en el cas del PDI el reconeixement és de
la meitat de les baixes perquè els interins que s’estabilitzen ja ocupen una plaça, de manera
que es perden la meitat de les jubilacions. Aquest fet està en la línia del que ja va proposar la
Generalitat de Catalunya en el seu dia, que pretenia rebaixar en un miler el nombre de PDI de
les universitats catalanes.
El DGU, Josep Pallarés va explicar que s’havia creat una comissió per analitzar el problema del
relleu generacional a les universitats i va anunciar que podria ser que el nombre de places a
convocar no es vinculi estrictament a les jubilacions, cosa que representaria un canvi

important de la política de la Secretaria d’Universitats i Recerca sobre la nova contractació de
les universitats.
També es va debatre sobre l’avaluació i el pagament dels trams de docència i recerca dels
agregats interins. Cal recordar que les universitats i AQU van acabar signant un conveni en el
qual es deia que l’avaluació tenia només efectes acadèmics, però que hi ha una sentència del
Tribunal Constitucional en la qual s’especifica que no només s’ha d’avaluar, sinó que els trams
també s’han de pagar.
En la sessió, vaig reclamar que es compleixi la sentència per tal que les universitats puguem fer
efectiu aquest pagament i el secretari va respondre que la Generalitat sempre compleix les
sentències.
El DGR, Francesc Subirada, va explicar que la Generalitat posarà en marxa una convocatòria
per a unitats i centres de recerca de primer nivell, tipus Maria de Maeztu. La modalitat és de
cofinançament amb les universitats al 50%.
Pel que fa a la informació sobre la programació universitària, des de la UPC hem reclamant
coherència al sistema en relació als acords presos amb motiu de la llei Wert de modificació de
la possible durada dels estudis de grau i màster. El CIC va aprovar un document en el qual
s’acordava que en cas de modificar estudis implantats a més d’una universitat es faria d’acord
amb tot el Sistema i sempre en base a criteris acadèmics. Atès que hem interpretat que en la
planificació pel curs 2017‐18 no s’ha fet així, hem demanat que es revisin estudis sota el títol
de tecnologia informàtica i altres que interfereixen directament amb una titulació de l’ESAB. El
DGU va anunciar en la Conferència que s’ha creat una comissió per estudiar la situació.

Nova sindica de greuges
El dia 21 de desembre està prevista la pressa de possessió de Neus París com a nova sindica de
greuges de la UPC, en substitució del professor Xavier Ortega. Així ho va aprovar el Consell
Social en la seva darrera reunió.
Neus París és Llicenciada en Dret per la Universitat Central de Barcelona, diplomada en Dret
Civil Català i Màster en Drets Humans. Actualment ocupa la posició d’advocat de la Generalitat
davant del Tribunal Constitucional i està adscrita al Gabinet Jurídic, al Departament de la
Presidència, on, fonamentalment, té encomanda la representació i la defensa del govern i de
l’administració de la Generalitat de Catalunya davant del Tribunal Constitucional.
En l’àmbit de l’assessorament participa en les actuacions del govern i de l’administració
catalana adreçades a la solució negociada o a la prevenció de la conflictivitat constitucional i
en les que afecten el seu àmbit de competències.
Durant quasi 10 anys, va ser assessora del síndic de greuges de Catalunya on tenia
encomanades les àrees d’Ensenyament, Cultura i Administració General. A més, ostentava la
representació del síndic en reunions de treball per l’analitzar les funcions dels ombudsman de
l'Estat espanyol i també en el context europeu.

Altres activitats





Assistència a la presa de possessió del director del Departament de Teoria del Senyal i
Comunicacions, Francesc Torres.
Assistència a la presa de possessió de la directora del Departament d’Enginyeria
Telemàtica, Cristina Cervelló.
Reunió amb el president del Consell Social, Ramon Carbonell, i Neus París.
Reunió amb el director de l’Escola de Doctorat, Francesc Guinjoan.




































Reunió amb el director de CIT UPC, Antonio Álvarez, amb l’assistència de la vicerectora de
Transferència de Coneixement, Esther Real.
Assistència a l’acte d’investidura com a doctora honoris causa de la Dra. Amal Hadweh.
Reunió amb el professor Lluís Jofre, amb l’assistència del vicerector de Recerca, Fernando
Orejas, i la vicerectora de Transferència de Coneixement, Esther Real.
Assistència a la recepció institucional al Parlament de Catalunya de la presidenta, Carme
Forcadell, a la Dra. Amal Hadweh, amb l’assistència de la vicerectora de Relacions
Internacionals, Lourdes Reig.
Reunió amb el gerent del gremi d’Àrids de Catalunya, Jaume Puig; el delegat de Catalunya i
Principat d’Andorra de l’ANEFHOP, Joan Eugeni Cañadas; el responsable de Mineria de
Ciment Català, José Maria Ramos; el degà del COETGME, Juan Ignacio Navarro; el director
de Mineria de ICL‐ Súria&Sallent, Sebastià Isart; el tresorer del Col∙legi d’Enginyers de
Mines del nord‐est, Juan Sánchez, amb l’assistència del cap del Departament d’Enginyeria
Minera, Industrial i TIC, Pere Palà.
Reunió amb el professor Robert Piqué.
Reunió amb el cap de l’Oficina d’Orientació per a l’Accés a la Universitat del CIC, Josep
Maria Prujà.
Reunió amb la professora Inma Rodríguez.
Assistència a la comissió d’Accés i Afers Estudiantils.
Reunió amb el delegat del rector per la Política TIC, Sebas Vila, i el conseller delegat
d’UPCnet, Àlvar Vinacua.
Reunió amb la directora del departament de Ciència dels Materials i Enginyeria
Metal∙lúrgica, Maria Pau Ginebra, i secretari, José María Cabrera, amb l’assistència del
vicerector de Política Universitària, Antoni Ras.
Reunió amb la directora general de la Fundació Catalunya La Pedrera, Marta Lacambra.
Assistència a la Junta d’Escola de l’EETAC.
Reunió amb el director de l’ETSAB, Jordi Ros.
Assistència a l’acte acadèmic de graduació de l’ETSEIB.
Reunió amb el director del departament de Física, Daniel Crespo, la sotsdirectora de
Recerca del departament, Elvira Guarida, i el sotsdirector de Docència, Blas Echevarría.
Reunió amb el delegat del rector al Campus de Terrassa, Xavier Cañavate, el vicerector
d’Estudiants, Sisco Vallverdú, i el vicerector de Política Universitària, Antoni Ras.
Reunió amb el delegat del rector per al KIC, Francesc Guinjoan.
Assistència al Consell Acadèmic.
Reunió amb la directora de l’ESAB, Anna Gras, i amb el vicepresident d’EMTE, Carles
Sumarroca.
Assistència al Consell d’Administració d’UPCNet.
Reunió amb el director d’EGA 1, Joaquim Regot, i amb el director d’EGA 2, Rafael Carlos
Marañón González, amb l’assistència del vicerector de l’Àrea d’Arquitectura, Josep
Parcerisa.
Assistència a l’acte acadèmic de graduació de la FIB.
Assistència a l’homenatge al professor Jordi Riera.
Reunió amb el degà de la Facultat de Nàutica, Santiago Ordás.
Assistència a l’acte acadèmic de graduació de l’ETSEIAT.
Reunió amb la gerent, Olga Lanau, el vicerector de Recerca, Fernando Orejas, la
vicerectora de Transferència del Coneixement, Esther Real, el director de l’Àrea de Recerca
i Transferència, Valentí Guasch, la directora de l’Àrea de Serveis Jurídics, Glòria Matalí i
Sara Borrás, cap de l’Oficina de Pprojectes europeus.
Reunió amb el director de l’ETSECCPB, Pedro Díez.
Reunió amb el delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, Jose Manuel Yúfera, i amb
el conseller delegat del PMT Joan Ramon Rosell.




























Reunió amb el director de la Càtedra Gaudí, Juan José Lahuerta.
Reunió amb director de CIT UPC, Antonio Álvarez, amb l’assistència de la vicerectora de
Transferència del Coneixement, Esther Real.
Reunió amb el degà de la Facultat de Matemàtiques i Estadística, Jaume Franch, i amb el
professor, Pedro Delicado.
Reunió amb el director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya, Francesc
Subirada, i el director de l’IREC, Joan Ramon Morante.
Reunió amb el professor Pep Simó.
Assistència al Consell de Govern del CIMNE.
Asssitència al Consell d’Administració d’Universia.
Reunió amb el conseller Cultural de l’ambaixada de França a Espanya, Nicolas Kassianides, i
amb el conseller Cultural adjunt, Arthur Soucemarianadin.
Reunió amb el delegat del rector al Campus del Baix Llobregat, Jose Manuel Yúfera, amb el
director de l’EETAC, Luís Alonso, i amb el conseller delegat del PMT, Joan Ramon Rosell,
amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Assistència a la Comissió de Desenvolupament Estatutari.
Entrevista telefònica amb la tècnica d’Universia, Sónia Pèrez.
Skype‐meeting amb el rector de la Universidad Politécnica de Madrid, Guillermo Cisneros
Pérez, el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco J. Mora, i amb el rector
de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo.
Reunió amb el director de l’Àrea Corporativa de Santander Universidades, Javier Roglá,
amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Reunió amb la 5a tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sanz, i
amb el gerent de l’Àrea d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona,
Jordi Ribas, amb l’assistència de la gerent, Olga Lanau.
Assistència a la presa de possessió del nou vicerector de Política Acadèmica, Xavier
Cañavate.
Assistència al Patronat de la Fundació CTM.
Reunió amb el rector de la Universitat Ramón Llull, Josep Mª Garrell
Assistència a la reunió de la Mesa del Claustre.
Assistència a la presa de possessió del director de l’ESEIAAT, Xavier Roca.
Assistència a la Conferència General del CIC.
Assistència a la Junta CIC.
Assistència al dinar homenatge de l’ACUP al rector estat de la UB, Dídac Ramírez.
Assistència al Consell de Govern del CSUC.

