Qüestionari per als candidats a rector de la UPC

Respostes del candidat Gabriel Junyent
PRESENTACIÓ
1. Quines motivacions té per presentar-se a rector precisament en aquests
moments?
Em presento a rector per sentit de responsabilitat. Per què crec en la UPC, les seves
capacitats i potencials, crec en les persones que hi treballen, en la seva intel·ligència
i capacitat. Em preocupa molt l’estat catatònic actual, a on alguns pensen que no hi
ha sortida..., hi ha una: generar més y millors resultats.
2. Ens pot presentar dos objectius de la seva candidatura i com pensa assolir-los?
El primer objectiu és el de coherència econòmica. Aquest objectiu està basat en el
fet que les persones són l’actiu més important de que disposa la institució Per tant,
cal prioritzar les polítiques orientades a incrementar els recursos de la institució
per damunt de les simples mesures de contenció de la despesa que impliqui
l’acomiadament de persones, com ara:
●
●
●
●
●
●

●

●

Reclamació del deute amb les administracions públiques.
Potenciar l’augment de convenis, contractes i projectes de recerca per part
del PDI de la UPC.
Promoció de participació en convocatòries competitives.
Reducció de despeses innecessàries.
Venda o arrendament de part del patrimoni immobiliari de titularitat UPC
innecessari per a l'activitat finalista de la Institució.
Treballar la plantilla vegetativa (amortització de baixes i jubilacions), a
partir d'un estudi de necessitats a curt i mig termini que permeti conèixer
les debilitats i fortaleses de la Institució i, en aquell moment, prendre les
decisions que siguin més adients per garantir la seva viabilitat.
Aprofitar les habilitats i coneixement del PAS (coneixement transversal de
les administracions, gestió de projectes nacionals i internacionals, ajuts a la
I+D+i...) per obrir-se al món exterior i procedir a oferir una cartera de serveis
al món empresarial i en particular a les PIMEs.
Oferir als estudiants unes eines i uns espais per desenvolupar iniciatives
innovadores (espais per projectes propis de “co-work” amb connexió amb les
infraestructures de la pròpia UPC).

El segon objectiu és la transparència. Això implica que el compromís i la rendició
de comptes a tots els nivells s’ha d’implantar com a modus operandi comú en les
activitats del personal (PDI, PAS i estudiantat). És evident que a la gestió pública no
s’ha d’amagar res. S’ha de fer èmfasi en la importància que té per a la UPC el treball
i l’activitat desenvolupada per absolutament tot el seu personal. Si tothom treballa
de forma correctament coordinada i efectiva, la cohesió que aconseguirem serà
superior i serà més fàcil arribar a les fites plantejades. És essencial el compromís
amb la feina ben feta i efectiva, el seu reconeixement i el rendiment de comptes ha

de ser una part del procés. Per tant, resulta del tot convenient que sigui incorporat a
la quotidianitat.
Així doncs:
●
●
●
●
●

Dins d’una institució pública s’han de conèixer els salaris de tothom.
L’activitat de la FUNDACIÓ UPC ha de tenir el control i la gestió adequades.
El CTT, com a organisme de gestió, tindrà també un sistema de control
adient i, a més, un vicerector en farà la supervisió del procés.
S’ha de procedir a la clarificació de l’estructura del Grup UPC: Fundacions,
Parcs i UPCNet.
La relació de la UPC amb, les Entitats i Instituts Vinculats de Recerca i
Instituts de Recerca Adscrits s’ha de revisar i considerar.

POLÍTICA UNIVERSITÀRIA
3. Com defineix la Universitat Pública? Com defensarà i potenciarà aquest model?
Una Universitat Pública ha de complir amb les funcions pròpies de tota Universitat
(formació de professionals qualificats, recerca d'excel·lència, transferència de
coneixements i tecnologia a l'entorn) i a més ha de ser extremadament curosa amb
els principis d'independència, transparència en la gestió i eficiència econòmica,
donat que està finançada fonamentalment amb capital públic. Aquest model es
defensarà impulsant aquests principis i impedint qualsevol tipus d'ingerència externa
a la pròpia Universitat.
4. Creu que s’ha de canviar el model de governança actual? Quins canvis faria?
Crec en una Universitat democràtica on els seus càrrecs s'han d'elegir per sufragi
universal.
5. Quina és la seva visió sobre el mapa de titulacions a Catalunya i a la UPC?
És un desgavell, mai hi havia hagut tantes duplicitats i manca de visió de futur i de
creure amb la universitat com motor econòmic del país.

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'estructura de govern estarà organitzada al voltant d'entre 6 a 8 vicerrectors.
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,...?
L'estructura de gerència estarà composada per un gerent i dos vicegerents.
Aquestes persones seran professionals independents. Pel que fa al gerent, el pla és
contractar a la persona adequada d’acord amb un perfil definit i amb una forquilla de
nivell de sou. Es farà l’encàrrec de selecció a una empresa externa independent i de

reconegut prestigi. El meu compromís és garantir que no hi hagi cap ingerència en el
procés.
Els càrrecs de confiança de l'anterior equip de govern desapareixeran.

SITUACIÓ ECONÒMICA
8. Quines mesures concretes té previstes per eliminar el dèficit actual de la UPC? I
per eixugar el deute acumulat de 110M?
Analitzar i renegociar o cancel·lar, si s'escau, els contractes programa
d'externalització de serveis vigents actualment amb la UPC (UPCNet, Parcs, CIT).
Eliminació de càrrecs de confiança.
Tancar la i la Fundació Politècnica refundar les seves funcions i estructura.
Venda de patrimoni de la UPC no necessari per activitats finalistes.
Revisar els programes d’actuació (necessitats, implicació i compromisos) del
Campus del Besòs. Aquesta candidature es contraria al desplegament del Campus
del Besós.
Potenciar la prestació de serveis externs per part del PDI i PAS de la UPC.
Reclamació del deute històric de la Generalitat amb la UPC.
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?
No s'acceptarà cap tipus de xantatge econòmic per part de la Generalitat.
10. Quina és la seva opinió respecte del Pla de Viabilitat Econòmica 2011-2014?
És un pla nefast degut a la inconsistència dels plantejaments i solucions aportades.

INSTITUCIÓ
11. Què opina del model de les UTG?
Les UTGs poden ser una eina de millora en el cas de campus perifèrics i com a fruit
de un consens de totes les parts ha demostrat ser útil des del punt de vista funcional
una vegada afegits els recursos necessaris. Actuacions fora d’aquesta línia poden
ser desmotivadores i ineficaces. Si s’ha de fer una reorganització de les unitats cal
fer un pla d’actuació previ amb el consens de tots els agents involucrats. Aquest pla
ha de contemplar les especificitats de cada centre. Ara bé, en alguns dels llocs on
s’han implantat s’ha hagut d’injectar recursos per tal que funcionessin, en concret
del capítol 1, per tant no sempre són una bona eina per estalviar costos. Per tant,
s'hauria d'analitzar, planificar i consensuar allà on siguin útils i sobre tot prendre
decisions efectives i sota un punt de vista de reducció de despesa garantint la
qualitat del servei, en cas contrari no tenen sentit.

12. Quina opinió té de UPCnet i del CSUC (Consorci de Serveis de les Universitats
Catalanes)?
Pel que fa a UPCnet, analitzar la relació servei/cost i reformular o cancel·lar, si
s'escau, el contracte programa.
Pel que fa al CSUC, només cal externalitzar els serveis que la UPC no pot assumir
per la seves característiques. En cap cas es plantejar una transferència de personal
propi de la UPC al CSUC.
13. Quines mesures prendrà per redreçar les irregularitats que posa de manifest el
darrer informe de la Sindicatura de Comptes?
Seguir escrupolosament les recomanacions de l'informe. A més, La meva intenció és
fer una auditoria interna independent, i a partir dels resultats obtinguts es prendran,
si s'escau, les mesures disciplinàries i judicials que pertoquin.
14. Com veu el futur del Grup UPC? (CIT-UPC, Parc UPC, b_TEC, FPC, …)
El seu futur estarà vinculat a l'anàlisi de la seva necessitat i viabilitat. En qualsevol
cas, els sous dels responsables seran els que pertoquen a una Universitat pública, i
aquests seran triats per concurs públic i no per designació.

TRANSPARÈNCIA I RESPONSABILITAT
15. Quines accions prendrà per millorar la transparència a la UPC?
Aquesta resposta és el segon objectiu estratègic de la meva candidatura, i ja s'ha
exposat a la pregunta 2 de l'apartat PRESENTACIÓ.
16. Com fomentarà la responsabilitat i la participació en el govern de la
universitat?
Utilitzant els òrgans de representació (com el claustre) amb l'esperit i funció que li
atorguen els estatuts de la UPC.

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?
Aquesta pèrdua ha estat forçada per institucions d'ordre superior a la UPC.
18. Quin és el futur del personal interí i del personal temporal a la UPC?
No es permetrà cap tipus de retallada al capítol 1 de la UPC.

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

Es necessita com a mínim un mandat per poder sanejar la situació financera de la
UPC. És molt difícil fer prediccions a més llarg termini tenint en compte que el futur
de la UPC està vinculat al futur del nostre país.
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?
Demanar una moció de confiança al claustre.
21. Quin és el pressupost de la seva campanya electoral? Té previst publicar el
cost total un cop finalitzada la campanya?
La UPC ha posat a disposició de cada candidat 2000 €. Al final de la campanya es
presentarà el detall de les despeses realitzades per la meva candidatura.

