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Resum:

El passat 17 de desembre va tenir lloc el Claustre de la UB en què, per primera vegada, a l'Estat Espanyol es demanava la dimissió del

President del seu President del Consell Social. La iniciativa sorgeix dels i les estudiants en considerar l'actuació de Joaquim Coello,

President del Consell Social, com a deslleial cap a la institució. Des de que Coello va ser escollit per aquest càrrec pel Govern de la

Generalitat, l'òrgan ha estat un obstacle distorsionador per a la governabilitat de la UB.

  

¿Vols llegir el comunicat?
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Els i les estudiants del Claustre de la UB impulsen la dimissió de Joaquim Coello, President del
Consell Social

El passat 17 de desembre va tenir lloc el Claustre de la UB en què, per primera vegada, a l'Estat
Espanyol es demanava la dimissió del President del seu President del Consell Social. La iniciativa
sorgeix dels i les estudiants en considerar l'actuació de Joaquim Coello, President del Consell
Social, com a deslleial cap a la institució. Des de que Coello va ser escollit per aquest càrrec pel
Govern de la Generalitat, l'òrgan ha estat un obstacle distorsionador per a la governabilitat de la UB.
  
El mandat de Coello en el Consell Social de la UB
  
La presidència de Joaquim Coello s'ha caracteritzat per la obstaculització de la ratificació d'acords ja
presos en Consell de Govern, com, per exemple, l'augment salarial al Personal d'Administració i
Serveis (PAS) funcionari, acusant a la UB d'aprovar mesures il·legals. Tanmateix la seva figura s'ha
convertit en un risc per a l'autonomia universitària. Fa uns anys Joaquim Coello va encarregar un Pla
d'Estabilització Pressupostaria establint un règim de racionalització econòmica. El pla d'austeritat
contemplava mesures que soscaven el caràcter públic de la Universitat: privatització encoberta de
serveis, congelació salarial i contractació de noves places o el tancament de biblioteques.
  
Alhora, Coello, al llarg de la seva trajectòria al capdavant del Consell Social, no ha respost al que
això suposa donat l'ordenament jurídic actual. Joaquim Coello no ha estat capaç "d'establir ponts
amb la societat": no ha dotat a la Universitat de Barcelona de més recursos públics. D'aquesta
manera, amb els limitats recursos públics disponibles, la UB no han pogut a oferir uns serveis bàsics
de qualitat i universals Òbviament, la UB de nou tampoc pot fer front al seu deute d'aproximadament
80 milions d'euros. A més de no aconseguir aquest increment en el finançament públic, Coello
tampoc ha estat capaç de que el Govern reconegués aquest deute amb la UB.
  
"Propostes del model del sistema universitari català"
  
Fa unes setmanes s'ha pogut fer públic un document datat al Juliol de 2010 que es titula "Propostes
del model del sistema universitari català". Aquest document, signat per tots els presidents i
presidentes dels Consells Socials de les Universitats catalanes, i amb Joaquim Coello com a
principal promotor, és un clar exemple d'atac a l'autonomia i democràcia universitària. Proposa
substituir l'actual model de govern de la Universitat per un model de clara gestió empresarial,
apostant també per una reducció del finançament públic, en favor del finançament estratègic, és a
dir, privat.
  
Durant la celebració del Claustre i, amb la intenció que la votació tingués la menor legitimitat
possible, un sector va aconseguir endarrerir la votació de la destitució de Coello, produint-se així
amb menys de 100 persones presents. Malgrat això, i en votació secreta, 63 persones van votar a
favor de la dimissió de Coello, tretze en contra i catorze en blanc. El que deixen clar aquestes xifres
és que el descontentament no tan sols prové dels i els estudiants, ja que representen només el 10%
del total del claustre, ni tampoc del personal no docent, que suma un 20%, sinó que es tracta d'una
opinió molt més generalitzada també entre el professorat de la UB.
  
Davant aquesta situació, l'Associació d'Estudiants Progressistes considera:
  
1. Imprescindible que Joaquim Coello comuniqui formalment al Claustre de la Universitat de
Barcelona la seva decisió en relació al posicionament pres pel Claustre.
  
2. Que en cas de rebutjar la petició del Claustre sigui el Rector de la Universitat de Barcelona, Dídac
Ramírez, qui pressioni al Govern de la Generalitat per a fer efectiu el seu cessament, tal i com indica
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la resolució aprovada en el passat claustre.
  
3. La lluita  com a que estan duent a terme els i les estudiants de la Universitat de Barcelona; aquest
és un reflex de la responsabilitat i de la lleialtat envers al caràcter públic i democràtic de la institució.
Alhora, encoratgem tant al professorat com a cos de treballadors i treballadores a perquè se sumin
als i les estudiants a la lluita de en defensa reconstrucció d'una Universitat Veritablement Pública .
  
Barcelona, a 20 de gener de 2011.
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