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Acords de la Junta de l’ETSETB del 24 d’abril de 2013 
 
S'acorda votar les següents mocions: 
 

Moció 1 
Demanar la modificació immediata del projecte de pressupostos de la UPC 
2013 eliminant-ne les mesures que comporten acomiadaments del personal i 
l'inici d'un nou debat a Consell de Govern per determinar un nou projecte de 
pressupostos. 

Moció 2 
Demanar la modificació immediata del document “Orientacions acadèmiques 
del professorat a temps complet de la UPC” i l'inici d'un nou debat a Consell 
de Govern per a l’aprovació d’un nou document que reculli les activitats tant 
en docència i recerca com en gestió. 
 

Moció 3 
Demanar la presentació immediata de la dimissió per part de l’actual Rector 
de la UPC, el Sr. Antoni Giró i Roca i la convocatòria d’eleccions anticipades. 
 

Moció 4 
Oposar-se i no legitimar, en la part de responsabilitat que competeix a 
l'Escola Tècnica Superior de Telecomunicacions de Barcelona, més 
acomiadaments de personal per la falta de criteris que les justifiquen. 

 
Moció 5 

Denunciar l’acord entre la Generalitat i el Rectorat de la UPC signat amb data 
12 de març perquè compromet la pervivència de la qualitat de l’activitat 
universitària. 
 

Moció 6 
Rebutjar la política de preus de crèdits que ha imposat la Generalitat i que ha 
dut a que el preu del crèdit a les universitats públiques catalanes sigui molt 
superior a la mitjana del preu a la resta d’universitats públiques de l’estat 
espanyol, i rebutjar també l’acceptació d’aquesta política per part de l’actual 
equip rectoral. 
 

Moció 7 
Rebutjar la gestió de l’actual equip rectoral donat que es basa en uns models 
de plantilles de PAS, de repartiment econòmic del pressupost i de 
repartiment de l’encàrrec docent que en uns casos no reflecteixen des de fa 
molts anys la realitat de la nostra universitat i en altres no ajuden a aprofitar 
tots els seus recursos compromesos de manera eficient. 
 

Moció 8 
Rebutjar les decisions que ha pres l'equip rectoral respecte a la prestació de 
serveis a la nostra universitat. Apostem per un model que impulsi un 
desenvolupament racional de les polítiques de personal que tingui en compte 
les necessitats detectades, els drets laborals vigents i el nivell de prestació 
de serveis que com a institució volem oferir. Demanem que aquestes 
decisions siguin consensuades per tot el col·lectiu universitari. 
 
 
Sobre aquestes mocions es decideix votar-les per separat i presentar els 
resultats de la següent manera: en cas que la moció 3 sigui acceptada, 
aquesta serà la moció principal de la Junta i la resta de mocions acceptades 
formaran part del raonament sobre el qual es sustenta la moció 3. Si la 
moció 3 no és acceptada, la resta de mocions que siguin acceptades es 
presentaran de manera conjunta.  
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Es decideix també presentar el resultat en un document amb un preàmbul 
contextualitzador i un conjunt de propostes que acompanyin a algunes de les 
mocions. 
 
El resultat de la votació és el següent: 
 

Moció Vots 
favorables 

Vots no 
favorables 

Vots en 
blanc Abstencions Vots nuls 

1 41 3 1 8 0 
2 19 12 2 20 0 
3 45 4 1 3 0 
4 46 2 2 3 0 
5 41 3 2 7 0 
6 44 2 3 4 0 
7 46 0 3 4 0 
8 44 1 3 5 0 

 


