
Moció per la qual es demana la dimissió del rector i la convocatòria d’eleccions 
anticipades 
 
 
Motivació 
 
Considerem que el rector d’una universitat pública n’ha de defensar l’autonomia i la qualitat, 
ha d’actuar com a representant de la comunitat universitària i ha de procurar  el màxim 
consens en les decisions que adopta. Tanmateix, a la UPC: 
 
• Malgrat que el Claustre Universitari (moció “Sobre l’augment dels preus en temps de 

crisi”, aprovada per 51 vots a favor, 28 en contra i 44 en blanc, a la sessió del dia 
16/11/2011) es va posicionar en contra de l’augment dels preus de matrícula, el rector 
s’ha manifestat públicament d’acord amb la pujada de taxes, de l’ordre del 66%, fixada 
aquest curs pel govern de la Generalitat. 
 

• El rector ha signat amb el govern de la Generalitat un acord d’intervenció que perjudica 
la UPC, ja que implica una renúncia a l’autonomia de la universitat. L’acord s’ha adoptat 
en haver-se generat un dèficit de 10’9M€  l’any 2012 (malgrat que el rector, tant al 
setembre en la inauguració del curs com en declaracions públiques el gener de 2013 
havia declarat que el 2012 no hi hauria dèficit, o seria irrellevant). En aquests casos, la 
legislació força la intervenció de l’Administració pel que fa al control d’ingressos i 
despeses de la Universitat. Però l’acord signat pel rector va més enllà, perquè inclou 
l’acceptació d’un pla d’estabilització pressupostària que implica canvis estructurals 
(fusions de centres, reorganització departamental i nou mapa de titulacions), que caldrà 
adoptar en només dos mesos; i obre la porta a noves mesures d’intervenció i 
desmantellament de la universitat. Tot plegat, malgrat que, com s’esmenta al mateix 
acord, la raó principal del dèficit rau en la retallada de la subvenció pública a la 
universitat.  

 
• El rector va iniciar el seu primer mandat en una època d’expansió econòmica i, en 

esclatar la crisi, el govern de la Universitat no va copsar la naturalesa ni l’abast del que 
estava passant i va mantenir el mateix rumb, fins que la magnitud de les retallades del 
govern de la Generalitat van fer inevitables mesures que, tanmateix, s’han pres tard i 
sense perspectiva estratègica. Això ens ha conduït a la crítica situació actual i, si no hi 
ha un canvi d’orientació, a un futur encara més dramàtic.  

 
• El rector ha resolt no convocar un claustre extraordinari per debatre i votar la proposta 

d’eleccions anticipades de rector, malgrat que ho havien demanat 115 membres del 
recentment elegit Claustre Universitari (són més d’1/3 del total, que és la xifra 
necessària), al·legant que les signatures corresponen als membres d’un Claustre que 
encara no està constituït. Cal tenir en compte que la constitució s’ha endarrerit fins 2 
mesos després de les eleccions i que el mandat del Claustre anterior s’havia esgotat el 
passat mes de desembre. 

 
• Ha aprovat uns pressupostos de l’any 2013 a corre-cuita en un Consell de Govern en 

funcions, enviant-los just dos dies abans als membres del Consell de Govern i per tant 
impossibilitant-ne un estudi i una crítica a fons. 

 
• Ha aprovat successives rebaixes de l’encàrrec docent, que representen un decrement 

del 16’7% (que equival a 324 PDI equivalents a temps complet). Això, a banda de 
l’evident perjudici per a la qualitat de la docència, provoca una diferència cada 
cop més gran entre la capacitat lectiva i la docència que s’imparteix i permetrà 
justificar, en el futur, acomiadaments massius de personal. 



 
Proposta 
 
Per tot això, la Junta de Facultat de la Facultat de Matemàtiques i Estadística acorda 
demanar la dimissió de l’actual rector de la UPC i la convocatòria d’eleccions anticipades.  


