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Els resultats provisionals ja fa
dies que són públics. En Juan
Jesús Pérez va obtenir 569 vots
més que l'Antoni Giró. L'Antoni
Giró ha guanyat les elección amb
un vot ponderat del 51.597%.
Cal destacar, potser, que la par-
ticipació dels estudiants a la

Eleccions: Els Resultats
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El 21 de desembre de 2009 el
Consell de Govern de la UPC va
aprovar celebrar eleccions a rec-
tor aquest març. Es va aprovar el
calendari a seguir i es van otorgar
3000€ a cada candidatura pre-
sentada per fer campanya elec-
toral. Evidentment, es van sot-
metre a la normativa per elec-
cions a rector aprovada pel claus-
tre universitari de la UPC l'any
2005.

Aquesta normativa, entre altres
coses, determina la ponderació
del vots, un fet que ha resultat de
suma importància en les presents
eleccions. Aquesta ponderació és
de 0.24 pel vot dels estudiants, de
0.11 pels membres del PAS, de
0.51 pels professors doctors amb
vinculació permanent i de 0.14
per la resta de personal docent i

investigador. El vot ponderat de
cada candidatura és igual al
sumatori dels productes dels
coeficients de ponderació de
cada sector per la proporció de
vots de la candidatura en
relació amb els vots vàlids del
sector corresponent.
És a dir: el pes del teu vot depèn
del sector al que pertanys, però
també de la participació dins el
teu sector. Si només votés un
únic professor doctor amb vincu-
lació permanent a la UPC, el seu
vot escolliria el rector, indepen-
dentment del que votessin els
estudiants, el PAS i els no doc-
tors. Aquesta manera de procedir,
que a alguns pot semblar correcta
i a altres no, està especificada en
la LOU, estipulant que la majoria
correspondrà a aquest sector del
professorat.

UPC ha estat del 10.61% mentre
a l'ETSEIB ha estat del 25.33%,
la més gran a tota la universitat.
També és curiós que el cens d'es-
tudiants publicat inicialment és de
27 546 i la suma definitiva dels
centres és de 27 883.

ETSEIB Giró Juanje Blancs Nuls
PAS 43 100 20 1
PDI 47 65 2 1
PDP 69 108 14 2
Estudiants 105 782 67 24
Total 264 1055 103 28



[SabiEsQUè?]
Pots enviar articles i/o

dibuixos perquè surtin pub-

licats a la propera edició del

Posa-t’hi fulles?

Pots participar al concurspel cartell de la festa del’escola i si guanyes tindràscervesa gratis?

Del 17 al 19 de Març hi ha el

festival de teatre Mutis al

campus sud i venen grups

de teatre de tota la peninsu-

la?

Busquem grups i DJ’s pertocar a la festa de l’escola? Sitoques en un grup, apunta’t!
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RReeuunniioonnss ((PPllaannttaa 11))

Els coeficients de ponderació els
ha escollit el Claustre de la UPC,
que també ha optat pel sufragi
universal i secret quan la llei per-
met que el rector sigui escollit per
majoria al Claustre. També es
recull en la normativa interna de
la UPC el fet que les classes s'a-
turin de 11 a 12h i de 16 a 17h el
dia de les eleccions.

A les presents eleccions es van
presentar dos candidats: l'Antoni
Giró, que optava a la reelecció
(està permés ser rector durant
dos períodes de quatre anys), i en
Juan Jesús Pérez, que havia
estat vicerector el període 2002-
2006.

L'Antoni Giró ha estat el rector de
la UPC els últims quatre anys.
Durant aquest període, el déficit
de la UPC ha augmentat consid-
erablement menys que en altres
períodes. Pot ser degut al pla d'in-
versions a les universitats 2007-
2013, aprovat per la Generalitat,
que atorga 97.360.000 euros a la
UPC, o pot ser degut a una mag-
nífica gestió per la seva part. 

També durant aquest període
(especialment l'últim any amb una

mica de presses) ens hem estat
preparant per l'Espai Europeu
d'Educació Superior. A l'ETSEIB
l'única cosa que es pot dir de
moment és que encara no han
aprovat (l’ANECA ho ha
d’aprovar) els nous plans d'es-
tudi que s'implataràn d'aquí a
sis mesos. D'altra banda ja
s'estàn fent les taules de convali-
dacions entre les facultats de la
UPC, així que si no s’aproven els
plans d'estudi proposats, s'haurà
malgastat molt d'esforç treballant
amb papers mullats. 

Una actuació destacable de
l'Antoni Giró durant el seu man-
dat ha estat signar, juntament
amb altres rectors catalans, la
declaració de Muntanyà. En
aquesta, declaren el seu descon-
tent amb el present model de gov-
ernança de la universitat (sufragi
universal ) i plantjen un nou
model. En aquest, el rector és
escollit per un òrgan exterior a la
universitat. Al seu torn aquest
nomena els directors d'escola,
degans de facultats i un nombre
significatiu (ho diu així) dels mem-
bres del Consell de Govern. 

També prepara els pressupostos

que ha d'aprovar el Consell
Social, consituit majoritàriament
per membres externs a la univer-
sitat i el president del qual és
escollit pel Parlament. El Claustre
(els membres del qual són escol-
llits per sufragi ) deixa de ser un
òrgan executiu i passa a ser con-
sultiu. L'objectiu d'aquest model
és, en part, otorgar responsabili-
tats personals (al rector, al ger-
ent...) i que aquests hagin de ren-
dre comptes als òrgans correspo-
nents (consell de govern, consell
social). Els firmants són con-
scients que la normativa estatal
actual no els permet implantar
aquest nou sistema, però tre-
ballen per modificar-la i fer-ho
possible. La Vanguardia va pub-
licar un àmpli article al respecte el
19 de Febrer publicat al recull de
premsa de la UPC. 

Respecte als estudiants, en
aquests anys hem patit un aug-
ment de les taxes de 20€ per
quatrimestre en concepte d'util-
ització del material de les bibliote-
ques i material en xarxa., que es
sumen als prop de 45€ que ja
pagàvem per tràmits de matrícu-
la. 

FULLONERO:  dit del que es retracta a favor del sufragi universal quan les coses van maldades


