CLAUSTRE
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 14 DE FEBRER DE 2018

A les 9.35h hores del dia 14 de febrer de 2018 es reuneix, en sessió ordinària, a la sala
d’actes del Rectorat, sota la presidència de la rectora, doctora Margarita Arboix Arzo,
el Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona. Hi assisteixen els membres
assenyalats a l’annex núm. 1. S’han excusat d’assistir-hi els membres assenyalats a
l’annex núm. 2. No hi assisteixen els membres assenyalats a l’annex núm. 3.
L’ordre del dia és el següent:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les darreres sessions.
Línies generals de la política de la Universitat (Informe anual de la rectora d’acord
amb l'article 58.g dels Estatuts de la UAB).
Proposta presentada per claustrals de la UAB per al seu debat i votació:
3.1. Obrir un procés transparent de revisió del Protocol contra l’assetjament
sexual a la Universitat Autònoma de Barcelona.
Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió
La rectora obre la sessió, dóna la benvinguda als membres del Claustre i, tot seguit,
dóna la paraula al moderador, el doctor Enric Marín, el qual informa dels acords de la
Mesa del Claustre en relació amb les propostes de moció presentades, explica el
desenvolupament de la sessió d’avui i, tot seguit, passa al primer punt de l’odre del
dia.

1. Aprovació de les actes de les darreres sessions
La secretària general explica que les actes de les dues darreres sessions, ordinària i
extraordinària, s’han enviat juntament amb la resta de la documentació als claustrals,
els quals no han fet cap comentari sobre el text, per la qual cosa en proposa
l’aprovació en els termes redactats.
Per assentiment, el Claustre acorda aprovar les actes de la sessió ordinària del dia 25
de maig de 2017 i la sessió extraordinària del dia 22 de novembre de 2017.
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Abans de passar al punt següent de l’ordre del dia, el senyor Gassiot demana la paraula
per presentar un assumpte que diu que afecta la Mesa del Claustre. El moderador
respon que no es pot alterar l’odre del dia de la sessió però accepta la seva
intervenció.
En aquest sentit, el senyor Gassiot recorda que un grup de claustrals va presentar a la
Mesa una sèrie de propostes per ser tractades a la sessió de Claustre del passat 22 de
novembre les quals no van ser admeses a tràmit per la qual cosa demana a la Mesa
que rectifiqui la seva decisió.
La secretària general explica que no correspon al Claustre pronunciar-se ara sobre
aquesta qüestió, recorda que la sessió del 22 de novembre de 2017 era de caràcter
extraordinari i no procedia acceptar mocions, tot i que es va fer una excepció amb
l’admissió d’una proposta de declaració sobre la situació política de Catalunya i
recorda que la Mesa ja va donar resposta en relació amb les propostes de moció que
s’havien presentat.

2. Línies generals de la política de la Universitat (Informe anual de la rectora d’acord
amb l'article 58.g dels Estatuts de la UAB).
La rectora comenta, en primer lloc, que la sessió d’avui s’havia d’haver celebrat abans
però d’acord amb el calendari acadèmic s’ha considerat que era millor celebrar-la
després del període d’exàmens. La rectora diu que s’ha enviat per escrit l’informe, el
qual està dividit en dos apartats: un primer corresponent a la rendició de comptes de
l’actuació realitzada durant l’any 2017 i el segon amb els principals objectius que es
marca l’equip de govern per a l’any 2018 en els diversos àmbits d’actuació universitària
i que l’objectiu es veure les actuacions que s’han portat a terme i què cal corregir. La
rectora explica que al llarg de l’any 2017 la UAB ha tingut i ha mantingut una posició
rellevant des del punt de vista acadèmic i científic a nivell de la comunitat autònoma,
l’Estat i a nivell internacional i diu que això és gràcies al personal docent i investigador,
al personal d’administració i serveis i als estudiants que des dels seus respectius àmbits
han fet possible el projecte UAB i més en moments difícils com els que s’han viscut i
diu que això s’ha traduït en un bon posicionament de la UAB en diferents rànquings.
La rectora destaca les dades satisfactòries per la UAB que consten a l’Informe sobre
inserció laboral segons les dades de les enquestes de l’Agència per a la Qualitat del
Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i comenta que el 67% dels titulats han trobat
ocupació durant els sis primers mesos en funcions lligades a la seva formació i que el
43% cobren sous superiors a 2.000 euros.
Tot seguit, la rectora comenta les dificultats pressupostàries per les que passen totes
les universitats diu que el pressupost està congelat des del 2012 i que el pressupost de
2017 no es va tancar fins el 14 de desembre de 2017.
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D’altra banda, la rectora informa que continua el tema de la lluita per la disminució de
les taxes universitàries, diu que només es van aconseguir avenços en les beques
equitat i que cal continuar lluitant.
Pel que fa a la taxa de reposició de personal docent i investigador (PDI) i de personal
d’administració i serveis (PAS), es manté el 100%, la qual cosa impedeix fer política de
personal perquè no es pot incrementar el nombre de personal de capítol I, si bé
comenta que en relació al PDI es va incloure a la Llei de pressupostos de l’Estat la
possibilitat d’estabilitzar PDI interí que estava contractat el 2013. Així mateix, comenta
que la política de la Generalitat de Catalunya continua sent molt intervencionista i que
està molt discutida l’autonomia universitària.
Finalment, la rectora es refereix al procediment judicial conegut com dels 27 i més,
considera que la situació és molt greu i diu que l’equip de govern vol que les persones
afectades siguin absoltes perquè el problema que va donar lloc a aquest procediment
s’hauria d’haver resolt a la UAB. La rectora comenta que des de l’equip de govern
s’han fet moltes accions per intentar que aquest procediment acabi sense condemnes,
si bé puntualitza que no es pot renunciar a la reclamació de l’import per danys i
perjudicis perquè els béns de la Universitat tenen caràcter públic i s’han de respectar.
Respecte a temes més concrets, la rectora valora positivament els resultats dels
processos d’acreditació dels graus i màsters, felicita el personal de l’Oficina de Qualitat
Docent i de les facultats que hi participen i diu que cal seguir treballant per
incrementar el nivell d’excel·lència, alhora que també comenta els processos
d’acreditació que s’implementaran als centres. Així mateix, la rectora comenta que
s’han seguit processos de revisió d’estudis i que se n’han creat de nous, més adaptats a
la societat, recorda el document aprovat pel Claustre sobre Arquitectura de les
titulacions i diu que la UAB el proper curs presenta vuit graus nous alguns dels quals es
fan en anglès. La rectora expressa el seu compromís perquè qualsevol estudiant que
hagi cursat un grau de 180 ECTS a la UAB pugui fer, en els cinc anys següents a la seva
graduació, 60 crèdits d’un màster a la UAB al mateix preu/crèdit dels graus del mateix
tipus que el màster que cursin, alhora que aposta per potenciar la formació al llarg de
tota la vida i promoure els estudis de postgrau.
Pel que fa a l’àmbit de la recerca i transferència, la rectora informa que s’ha creat una
unitat de suport a les sol·licituds de projectes de recerca, que s’han convocat cinc
places per a la captació i retenció de talent, que s’ha modificat la plataforma dels
serveis cientificotècnics i que s’ha donat un impuls al Parc de Recerca UAB el qual ha
endegat diversos projectes que han comportat una entrada de recursos importants.
Comenta també el projecte de creació d’un hub a l’eix de la B-30 i informa de diversos
canvis a l’Escola de Doctorat en l’àmbit de la gestió de les tesis doctorals,
internacionalització i doctorats industrials, entre altres.
A continuació, la rectora informa de les dades sobre estabilització i promoció del
professorat, comenta el nou model de dotacions docents als departaments, el model
de dedicació acadèmica i el de plantilles dels departaments i destaca el fet d’haver
aconseguit l’elaboració d’un model propi de dedicació acadèmica i de plantilles per a
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les unitats docents hospitalàries, alhora que destaca també l’aprovació pel Consell de
Govern d’una normativa de professors emèrits i honoraris, aprovada el 4 de maig de
2017.
Pel que fa al PAS, la rectora informa de les dades sobre personal interí i el nombre de
places que es preveu convocar així com també de les dades referides a la promoció
interna, comenta les negociacions amb els agents socials, el treball que s’està fent en
relació amb la carrera professional, el programa d’inserció laboral que ha estat objecte
de reconeixement a la UAB mitjançant el premi Incorpora, amb persones que estan a
l’atur i que es poden formar i, finalment, comenta l’impuls que cal donar a la situació
del personal indefinit no fixe contractat a càrrec del capítol VI per analitzar el que
desenvolupa feines estructurals i el que està contractat a càrrec de projectes
d’investigació i tractar aquest assumpte amb la Generalitat de Catalunya, alhora que
destaca la necessitat de ser més àgil i flexible en la gestió dels recursos humans.
En relació amb l’Alumnat i Ocupabilitat, la rectora destaca l’augment de la participació
estudiantil, l’aprovació del Reglament del Consell d’Estudiants de la UAB, consensuat
amb els estudiants, l’aprovació del Manual del delegat de curs, el pla per reforçar la
política de beques i el programa Campus inclusiu, els plans d’igualtat i el pla
d’integració de discapacitats. Comenta també que la UAB acull vint-i-vuit persones
refugiades, algunes de les quals recuperen els seus estudis universitaris i en el camp de
la inserció laboral destaca el programa amb el Servei d’Ocupació de Catalunya.
Pel que fa a les relacions institucionals i cultura, la rectora informa que s’han signat
molts convenis amb diverses institucions i destaca el conveni amb l’Ajuntament de
Barcelona i el subscrit amb l’Ajuntament de Sabadell, alhora que comenta la
consolidació de la UAB en el seu entorn territorial. Explica també que s’ha renovat el
compromís amb l’esport i s’ha dissenyat una campanya de sensibilització de la pràctica
esportiva al campus. Així mateix, destaca la creació de la Comissió organitzadora del
50è aniversari de la UAB, amb l’establiment de les accions que cal desenvolupar i l’inici
dels primers actes de celebració ja a partir del setembre de 2017 i, finalment, comenta
que també s’està fent una reflexió a través del Pla Estratègic per analitzar cap on vol
anar la UAB.
Pel que fa a les relacions internacionals, la rectora comenta que es porten a terme
moltes activitats i que s’han prioritzat les iniciatives que tenen les facultats en aquest
àmbit, s’han potenciat les xarxes internacionals, els estudis MOOC (Massive Open
Online Course) i s’ha implementat el programa d’ajuts per a la intensificació de la
docència en anglès (AIDA) a quatre facultats per tal d’incrementar l’anglès a les aules i
potenciar més la internacionalització.
En l’àmbit de la comunicació i promoció s’ha fet un esforç per millorar la visibilitat de
la UAB a través de xarxes, fires i programes diversos, s’ha enfortit la relació amb els
mitjans i s’han dut a terme nombroses accions de promoció i, en aquest sentit, la
rectora felicita els companys que treballen en aquest àmbit i que han intervingut en
programes que faciliten que la societat conegui la UAB.
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Finalment, pel que fa a l’àmbit de les TIC, la rectora destaca que s’ha fet un esforç per
avançar en la implementació de l’administració electrònica, diu que també es treballa
a nivell de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), que s’ha fet
una inversió en wifi, que s’ha promogut una campanya de renovació d'ordinadors i que
s’ha incrementat el pressupost de funcionament al respecte.
Tot seguit, el moderador obre un torn d’intervencions en què participen els claustrals
següents: Daniel Martí, que explica que darrerament s’han produït nombroses
detencions d’estudiants en relació amb el procediment judicial dels 27 i més, lamenta
que l’equip de govern no hagi fet cap comunicat o que l’hagi fet en termes molt
distants, demana que es facin passos més decidits en relació amb aquest assumpte per
aconseguir l’absolució i diu que per això votaran en contra de l’Informe; Ermengol
Gassiot, que exposa que ell pot ser un dels vint-i-set que pot ser detingut i ser penat
amb anys de presó i allunyament de la UAB on ha crescut i on s’ha format com a
persona, defensa la universitat pública, la llibertat d’acció política, debat i diàleg, diu
que actualment hi ha un professor a la presó, demana que la UAB sigui proactiva en la
resolució del problema i demana el reconeixement de la presumpció d’innocència com
a valor fonamental; Laura Gisbert, que es refereix al grau en Bioinformàtica de 180
crèdits que va aprovar recentment el Consell de Govern i fa una crida perquè la UAB es
posicioni en contra perquè vulnera el compromís acordat amb la rectora i aprovat pel
Consell de Govern, ja que si bé compleix els requisits, el preu és de 130€ per crèdit i
s’imparteix en anglès en l’ESCI (School of International Studies), centre adscrit a la UPF,
alhora que demana quin compromís hi ha perquè sigui un grau subvencionat; Imma
Gamo, que, en nom de vint claustrals, demana solidaritat amb les persones afectades
pel procediment dels 27 i més, comenta diversos aspectes que afecten a l’àmbit de les
TIC com la necessitat de millorar la seguretat, aprofitar millor el talent propi així com la
necessitat de potenciar els plans d’igualtat; Pilar Aluja, que s’interessa per la
implementació de la formació dual; Jordi Gassiot, que ratifica la intervenció de
l’Ermengol Gassiot i insisteix en la petició que ha fet a l’inici de la sessió; Vicenç Robles,
que demana que la UAB acceleri en relació amb el PAS el seu programa electoral i que
els membres de l’equip de govern respectin la gestió del PAS i pregunta si el càrrec de
delegada de la rectora per al PAS desapareix de l’equip de govern; Joan Carbonell, que
fa una valoració molt positiva de la tasca portada a terme per l’equip de govern per a
l’estabilització del PDI, continuant la feina iniciada per l'equip de govern anterior, fa
una reflexió sobre quin model de gestió vol la UAB, diu que cal incentivar que el PDI
ocupi càrrecs de gestió perquè no estan prou reconeguts i demana a l’equip de govern
que consideri prioritària aquesta qüestió.
La rectora respon les qüestions plantejades i explica que, en relació amb el
procediment judicial dels 27 i més, s’han fet moltes gestions i s’han fet declaracions del
Claustre, del Consell de Govern i als mitjans de comunicació, considera que el motiu
per no votar l’informe és injust, recorda que la UAB no és part del procés penal, que no
té alternativa per aturar res i que el procediment va fent el seu curs, explica que el
motiu de les detencions és perquè les persones citades no s’han personat, que això és
una fórmula de la justícia per notificar l’escrit d’acusacions, no és un tema de la UAB,
alhora que rebutja com a persona i com a equip de govern que hi hagi aquest
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procediment obert i que no s’absolgui a tothom i aclareix que només es manté la
reclamació per danys perquè es tracta de béns públics i no hi pot renunciar.
Pel que fa al Grau de Bioinformàtica, la rectora diu que es va explicar al Consell de
Govern que s’ha considerat que els equips punters de la UAB al respecte havien de
participar en aquest títol que ja s’impartia per altres universitats i que ara cal treballar
perquè sigui subvencionat.
El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el doctor Ros, afegeix que no
estar en el Grau de Bioinformàtica suposaria una desavantatge per la UAB que compta
amb investigadors molt potents en aquest àmbit, diu que és un tema d’oportunitat i un
tema de recerca i que la Facultat de Biociències i l’Escola d’Enginyeria mereixen estar
en aquesta titulació.
Així mateix, la rectora recorda la titulació de Ciències Ambientals que també va
començar com a títol propi amb preu privat i diu que ara cal fet tot el possible perquè
Bioinformàtica passi a ser subvencionat.
D’altra banda, la rectora informa que no es preveu cobrir el càrrec de delegat o
delegada de la rectora per al PAS a l’equip de govern, comenta també la necessitat de
repensar la manera de funcionar i quina adaptació es fa amb del model d’estudis
multidisciplinaris ja que això requereix un nou model de gestió, diu que cal estudiar
com reconèixer millor la feina dels coordinadors i veure què correspon al PAS i al PDI,
explica que hi ha una estratègia clara del paper de les TIC en la docència, recerca i
gestió i, finalment, comenta que el pla d’igualtat reconeix que encara hi ha diferències
en funció del gènere en determinats àmbits i que s’han d’anar fent accions
gradualment.
Finalment, la secretària general, la doctora Riba, recorda al senyor Jordi Gassiot la
funció de la Mesa del Claustre d’ordenar el desenvolupament de la sessió així com el
caràcter extraordinari de la sessió del 22 de novembre de 2017.
Tot seguit el moderador obre un nou torn d’intervencions en què participen els
claustrals següents: Laura Gisbert, que insisteix en la seva intervenció referent al grau
de Bioinformàtica; Margarita Freixas, que agraeix l’informe de la rectora i s’interessa
per la qüestió de crear un catàleg de serveis de suport a la docència; Jordi Gassiot, que
insisteix en la seva petició a la Mesa del Claustre i diu que el Reglament no preveu
diferències entre una sessió ordinària i una extraordinària; Ricardo Lozano, que
encoratja l’equip de govern perquè revisi el Protocol d’actuació contra l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o
d’expressió de gènere de la UAB i que compti amb l’assessorament d’especialistes en
aquesta matèria; José Cunilleras, que expressa la seva preocupació per l’avaluació
europea de la titulació de Veterinària, manifesta la seva solidaritat respecte les
persones afectades en el procediment dels 27 i més i diu que troba a faltar el record i
una denúncia per la situació de presó preventiva que està vivint un professor de la
UAB.
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El vicerector de Programació Acadèmica i de Qualitat, el doctor Ros, respon la segona
intervenció dient que a partir de la revisió i reestructuració dels serveis
cientificotècnics s’ha vist que cal canviar el plantejament i que cal crear una estructura
de recerca i una altra de docència i, en relació amb el grau de Bioinformàtica, recorda
que la UAB no ha creat res de nou sinó que només s’adhereix a un títol ja creat en el
qual participen altres universitats.
La vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la doctora Moreno, remet la resposta al
doctor Lozano al punt següent de l’ordre del dia.
Finalment, la rectora assumeix davant el Claustre el compromís per treballar perquè el
grau de Bioinformàtica sigui un títol subvencionat, alhora que informa que s’està
treballant amb la Facultat de Veterinària per tal que continuï tenint l’acreditació
europea.
Tot seguit es procedeix a la votació de l’informe de la rectora, la qual cosa es fa amb
caràcter secret i, per 130 vots a favor, 30 vots en contra i 17 abstencions, el Claustre
acorda aprovar l'informe anual de la rectora sobre les línies generals de la política de
la Universitat (annex núm. 4).

3. Proposta presentada per claustrals de la UAB per al seu debat i votació:
3.1 Obrir un procés transparent de revisió del Protocol contra l’assetjament sexual a la
Universitat Autònoma de Barcelona.
La senyora Estel Oleart, de la Crida UAB, presenta la proposta de moció i comenta que
s’han produït situacions de violència masclista i que cal començar a treballar en la
modificació de l’actual protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe, d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de
la UAB, recorda les esmenes que en el seu dia es van presentar abans de la seva
aprovació i diu que cal revisar tot el document amb el suport de tota la comunitat
universitària i el de l’equip de govern.
La vicerectora d’Alumnat i d’Ocupabilitat, la doctora Moreno, recorda que el Protocol
d’actuació contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, d’orientació
sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere de la UAB es va aprovar l’any
2015 i que al cap de dos anys s’han anat veient diverses mancances, per la qual cosa ja
s’ha començat a treballar al respecte amb la Secretaria General. En aquest sentit,
explica que hi ha hagut una petita comissió tècnica que va fer una primera revisió i va
acordar fer un primer document d’instruccions per a la seva aplicació amb persones
expertes de la Facultat de Dret i del Gabinet Jurídic i diu que a partir d’aquest
document de treball ara es vol obrir a una taula de treball més ampla amb
representants dels estudiants i personal més expert. La vicerectora explica que aquest
grup de treball considera que cal fer un document nou i que es preveu convidar al
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Consell d’Estudiants de la UAB i a les candidatures que formen part del Claustre i als
agents socials però que també es pot obrir a més persones si cal.
La secretària general, doctora Riba, aclareix que el protocol està vigent i que ara es
preveu fer un pas més, tot i que recorda que també calen altres eines i que hi ha temes
sobre els quals la UAB no té competències.
Tot seguit, per assentiment, el Claustre acorda dins el marc de les competències del
Claustre per a formular recomanacions, propostes i declaracions institucionals
contingudes en l'article 58.j dels Estatuts de la UAB i en l'article 4.j del Reglament del
Claustre, el Claustre acordà aprovar la següent proposta:
1. Obrir uns espais de debat polític del protocol que incloguin a tota la comunitat
universitària, on les estudiants en siguem partícips.
2. Iniciar una revisió estructural en la totalitat del protocol per tal de que aquest
esdevingui una eina de prevenció, detecció, sensibilització i eradicació de totes les
formes de violència masclista, a l'abast de tothom.
3. Assegurar que aquest procés de revisió es faci amb total transparència i que doti
d'eines als òrgans especialitzats en l'abordatge d'agressions masclistes.

4. Torn obert de paraules.
La doctora Eulalia Subirà fa un prec a l’equip de govern de fer algun tipus d’activitat o
aturada en relació amb els fets que s’estan produint sobre la situació política de
Catalunya i el senyor Jordi Gassiot comenta la proposta de convocatòria de vaga
general de 24 hores prevista pel dia 8 de març convocada per diversos sindicats i
demana suport al respecte.
La rectora respon les intervencions anteriors, comenta que és la primera vegada que hi
ha una proposta de vaga a nivell mundial en contra de la desigualtat de gènere i diu
que cal donar-hi suport i, en relació amb la situació política actual de Catalunya, diu
que és molt complexa, que cal un govern que governi i que permeti deixar sense efecte
l'aplicació de l’article 155 de la Constitució i restablir els òrgans i mecanismes
d’autogovern, demana la llibertat dels empresonats per poder estar en les millors
condicions per a defensar-se i en particular del professor del Departament d’Història
Moderna i Contemporània que està en presó preventiva.
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I com que no hi ha cap més punt per tractar, la rectora agraeix les intervencions dels
claustrals i dóna per acabada la sessió a les 13.15 hores, de la qual, com a secretària,
estenc aquesta acta.

La secretària general

Vist i plau
La rectora
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