
Qüestionari per als candidats a rector de la UPC

Respostes del candidat Juan Jesús Pérez

PRESENTACIÓ

1. Quines motivacions té per presentar-se a rector precisament en aquests 
moments?

En els últims deu anys hem estat testimonis d’una descapitalització de la UPC amb 
una tendència clara cap a un model d’universitat docent. Ens trobem en un moment 
clau per donar un canvi de rumb i tornar a una UPC com a universitat de recerca, on 
el binomi docència -recerca son inseparables.

2. Ens pot presentar dos objectius de la seva candidatura i com pensa assolir-los?

La recuperació econòmica de la UPC. No a traves de retallades del capítol 1 sinó, 
generant nous recursos a traves de la negociació amb la Generalitat, projectes i 
convenis, re negociació dels convenis amb els ens de la corona UPC i optimitzant la 
despesa. 

Incidir en la millora de l’aprenentatge dels estudiants i la garantia de creixement 
professionals de les persones que treballen a la UPC. En el primer cas, mitjançant 
sistemes d’avaluació de competències i habilitats i no només de continguts, i en el 
segon a través del compromís de garantir una carrera professional.

POLÍTICA UNIVERSITÀRIA
3. Com defineix la Universitat Pública? Com defensarà i potenciarà aquest model?

Universitat de qualitat, independent dels poders públics i referent de la societat. Jo 
defensaré un canvi legislatiu a favor de la màxima autonomia universitària amb un 
sistema de garantia de la qualitat i amb rendiment de comptes.

4. Creu que s’ha de canviar el model de governança actual? Quins canvis faria?

Crec que el rector ha de ser triat pels membres de la comunitat universitària.  Estic 
en contra dels models de governança on el rector es triat pel consell social. En 
qualsevol cas un model mixt on un rector es triat per la comunitat universitària 
i un president a temps complert es triat pel consell social i dedicat a la captació 
de recursos i relacions amb les institucions podria ser una solució per a millorar 
la governança. Aquest model funciona actualment en diverses universitats 
tecnològiques europees de referència com TU Delft, ETH Zurich o KTH Stockholm.

5. Quina és la seva visió sobre el mapa de titulacions a Catalunya i a la UPC?

L'oferta de graus s’ha de racionalitzar seguint dos criteris: cal evitar la competència 
entre escoles de la UPC i els graus han de ser el més transversals possible en els 
primers cursos perquè els estudiants puguin canviar el seu itinerari si ho consideren 
necessari.



EQUIP I ORGANITZACIÓ
6. Quins vicerrectorats formaran l’estructura de govern? Ens pot avançar els 

noms d’alguna de les persones que els ocuparan?

L’equip esta constituït per set persones que cobreixen un ampli espectre dins de 
la UPC, i constituït per a incloure sensibilitats diverses de la UPC i que actualment 
cobreixen totes les àrees de govern. Les àrees cobertes son: política acadèmica, 
recerca i innovació, ordenació acadèmica (grau, postgrau i formació continuada), 
relacions internacionals, personal, desenvolupament sostenible i responsabilitat 
social. 

7. Com serà l’estructura de gerència? Quins detalls ens pot avançar sobre la 
persona o persones que la dirigiran? Que farà amb els aproximadament 20 
càrrecs de confiança de l’anterior equip de govern: vicegerents, directors 
d’àrea, adjunts,...?

El gerent/a serà triat mitjançant un concurs públic obert que ens doni l’oportunitat 
de trobar al candidat mes idoni. El gerent es el responsable de portar a terme les 
estratègies que emanen del consell de govern. Considerem que la estructura ha de 
ser la mínima indispensable, molt més reduïda que la actual.

SITUACIÓ ECONÒMICA
8. Quines mesures concretes té previstes per eliminar el dèficit actual de la UPC? I 

per eixugar el deute acumulat de 110M?

El deute acumulat de la UPC te dues components: el diferencial anual de 10 M i 
l’acumulat durant aquests últims 12 anys, que dona el total de 110 M. 

S’ha d’actuar amb prioritat per a reduir el diferencial anual. Tres tipus d’actuacions: 
negociació amb la Generalitat per augmentar els ingressos; optimització de despesa 
i augment dels ingressos per convenis i projectes de recerca.

Respecte al deute acumular, s’ha de tenir en compte que la Generalitat ens deu 40 
M i per tant s’ha de reclamar. La resta s’ha de amortitzar a mig termini amb la venda 
de patrimoni.

9. La Generalitat ha anunciat una reducció del finançament de les universitats del 
10.9%. Com farà front a aqueta reducció? I a la reducció dels ingressos per 
matrícules?

S’ha d’entendre aquesta reducció però, ha de ser en la mateixa direcció que es diu a 
la pregunta anterior 

10. Quina és la seva opinió respecte del Pla de Viabilitat Econòmica 2011-2014?

No sembla que hagi servit per a reduir el dèficit

INSTITUCIÓ
11. Què opina del model de les UTG?



Es un model que ha de servir per dur a terme les funcions de la universitat: 
docència, recerca i retorn social amb més eficàcia i eficiència. Per les dades que 
tenim a la nostra disposició aquest objectiu no sembla assolit i per tant s’han de 
revisar dins d’un marc més ampli, relacionat també amb la estructura organitzativa 
de la UPC.

12. Quina opinió té de UPCnet i del CSUC (Consorci de Serveis de les Universitats 
Catalanes)?

El conveni amb UPCnet s’ha de revisar. Estem en contra del consorci de serveis 
perquè va en contra de l’autonomia universitària.

13. Quines mesures prendrà per redreçar les irregularitats que posa de manifest el 
darrer informe de la Sindicatura de Comptes?

La renegociació dels convenis amb les fundacions que han suposat una 
descapitalització de la UPC als últims deu anys.

14. Com veu el futur del Grup UPC? (CIT-UPC, Parc UPC, b_TEC, FPC, …)

Totes aquestes unitats s’han fet amb l’ objectiu d’obtenir més recursos i millorar el 
funcionament de la UPC. Amb aquest esperit han de ser revisades.

TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT
15. Quines accions prendrà per millorar la transparència a la UPC?

Facilitat d’accés a la informació d’ordres del dia, d’acords i documents respectant la 
legislació vigent.

16. Com fomentarà la responsabilitat i la participació en el govern de la 
universitat?

La responsabilitat social ha de ser l’eix vertebrador de l’activitat de la UPC. En 
aquest sentit hem d’involucrar a tota la comunitat en el seu govern millorant la 
comunicació i el diàleg amb els representants.

SITUACIÓ LABORAL
17. Què opina de la pèrdua de drets laborals que ha patit el personal de les 

universitats públiques els darrers anys (augment de jornada, pèrdua de dies 
de lliure disposició, conciliació familiar, …)? Quines mesures prendrà per 
recuperar aquests drets?

Tornar a tenir els drets anteriors ha de ser una prioritat que s’ha corregir el mes aviat 
possible.

18. Quin és el futur del personal interí i del personal temporal a la UPC?

Les persones amb vàlua se’ls hi ha de donar una oportunitat per seguir una carrera 
professional dins de la UPC.



ALTRES
19. Com s’imagina la UPC d’aquí 3, 5 i 10 anys?

3 anys: Treballant junts pel al model de universitat tecnològica de que proposem al 
nostre programa. Sense dèficit anual.

5 anys: model de universitat consolidat, sense deute acumulada. Referent 
internacional

10 anys: Referent de bones practiques. Referent de l’ensenyament tècnic

20. En cas que hagi d’incomplir algun punt del seu programa, quin serà el 
mecanisme per saber si encara compta amb la confiança i el recolzament de la 
comunitat?

Presentaré una moció de confiança al claustre de la Universitat

21. Quin és el pressupost de la seva campanya electoral? Té previst publicar el 
cost total un cop finalitzada la campanya?

El límit aprovat pel Consell de govern es de 2100 euros. Nosaltres ens gastarem un 
60% d’aquest pressupost i ho podem fer públic si fos necessari


