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E L dia 29 d'octubre del I936, amb motiu d'un cicle de confe

. rències donades pet profesor Bosch i Gimpera, d'acord amb el

Govern de la Generalitat, a l'estranger, vaig passar a' ocupar acciden

talment el càrrec de Rector-Comissari de la Universitat de Catalunya

(Apèndix J, p. I7). El 28 de desembre.' en reintegrar-se el doctor Bosch i

Gimpera, he cessat en el meu càrrec, i estimo ~tn deure, especialment

en aquests moments, de presentar un resum de la meva gestió durant

els dos mesos que he tingut l'aU honor de trobar-me al cap i repre

sentar· el primer organisme cult~tral de la nostra terra.

I

LA SITUACIO ECONOMICA DE LA UNIVERSITAT

Aquesta va ésser la primera qüestió estudiada. En prendre
possessió del Rectorat hi havia en vigor tres pressupostos: a) Pres
supost per a les reunions del Patronat (segon semestre del 1936),
de 28,800 ptes., calculat amb un dèficit inicial de 9,600 ptes.,
perquè els ingressos eren solament de 19,200 ptes. b) Pressupost
extraordinari per a atendre els endarreriments de personal, mate
rial i obres, calculat amb un dèficit inicial d'rr,649'27 ptes. Cal
advertir que els ingressos eren en conjunt de 429,820 ptes., pro
cedents 100,000 ptes. d'una subvenció del Govern de la República
i la resta de part de la subvenció global donada per la Generalitat.
La· partida de 100,000 ptes. esmentada no havia estat cobrada de
l'Estat i no era possible fer-ho aleshores, perquè s'havia esgotat el
corresponent crèdit pressupostari de l'Estat. Així, doncs, el dè
ficit real d'aquest pressupost era de III,649'27 ptes. Aquest des
nivell econòmic estava més accentuat si es té en compte que amb
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aquest pressupost havien d'atendre's les obres de la Universitat i
que els deutes que aquestes representaven, segons relació formu
lada per l'arquitecte Gonzàlez fins el 24 de novembre del 1936,
ascendien a la suma de 413,759 ptes. e) Pressupost ordinari per
al segon semestre del 1936, d'I.242,891'52 ptes. Els ingressos pro
cedien : 277,7II'52 ptes. de l'Estat; 520,180 ptes. de la Genera
litat i 345,000 ptes. de drets acadèmics i d'inscripció a les proves
d'ingrés. L'última partida esmentada ha resultat fallida, per no
haver-se inaugurat el curs. De manera que el Pressupost tenia
un dèficit inicial de 345,000' ptes.

Davant d'aquesta situació econòmica s'imposava: Primer, nor
malitzar els comptes de la Universitat per a fer possible l'apro
vació d'un sol pressupost per a l'any econòmic següent. ' A aquest
fi, i conformant-me amb el que havia fet el doctor Boscp. i Gim
pera, no s'ha pagat cap quantitat amb càrrec al Pressupost per a
les reunions del Patronat, que ha restat sense efecte en el segon
semestre del 1936. En segon lloc, calia enfortir els ingressos, i
per aquesta raó vaig sol' licitar la concessió d'un crèdit extraordi
nari. Per Decret del 8 de desembre, el Conseller de Finances,
senyor Tarradellas, aleshores Conseller de Cultura, va atorgar un
crèdit extraordinari, del qual' han estat destinades 120,000 ptes.
al pagament d'obres i s'han aplièat al Pressupost extraordinari,
fent desaparèixer el seu dèficit inicial i deixant un superàvit 'de
8,350'73 ptes,. Per a no augmentar les dificultats econòmiques era
convenient seguir una política, de restriccions, i en aquest ordre
de coses, en relació al Pressupost extraordinari, ,:,aig ordenar la '
suspensió de diverses obres en curs d'execució, unes perquè no eren
urgents i altres .per trobar-se absents els professors corresponents.
Respecte al Pressupost ordinari, calia seguir una política semblant,
i així, en el temps del meu mandat no ha estat fet cap augment
del personal administratiu i subaltern que presta els seus serveis
a la Universitat. A més, vaig iniciar unes gestions prop del Mi
nisteri d'Instrucció Pública, perquè fossin satisfetes les quantitats
consignades en el capítol únic, art. r.r, concepte 2. D

, del Pressupost
ordinari, i, efectivament, el Ministeri les ha lliurades, així com
també els endarreriments que per igual concepte tenia del Pres
supost del. primer semestre; en conjunt, 66,325 ptes. D'aquesta
manera he contribuït a limitar el dèficit del Pressupost ordinari.
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II

LES OBRES DE LA UNIVERSITAT

En el moment de fer-me càrrec del Rectorat vaig pensar en
la conveniència de normalitzar les obres en curs d'execució de la
Universitat, tenint en compte, d'una banda, que no existien crèdits
suficients per a atendre-les, i per altra, que no era convenient
paralitzar-les en absolut, perquè això hauria representat trencar
el ritme de renovació de la Universitat, iniciat pel Patronat, i, al
mateix temps, deixar sense treball una quantitat d'obrers que
presten els seus serveis en el nostre centre. cultural (ilpèlldix Il, p. r8).

De conformitat amb aquestes directrius es varen suspendre
les obres dels Seminaris de Filosofia, del Seminari de Ciència po
lítica, així com també la instal-1ació del Laboratori de Física, del
Laboratori del doctor Fuset, de la Biblioteca de Química i del
Deganat de Filosofia. Varen ésser continuades les obres dels La
boratoris dels doctors Déuloféu i Pascual, amb ampliació de les
cambres fosques d'aquest últim, les de la Biblioteca' i les del jardí.
Les noves obres ordenades en el temps del meu mandat han estat
les que fan referència al servei de la Universitat radiada, a l'Ins
titut d'Estudis Internacionals i als Seminaris de la Facultat de
Dr~t, els pressupostos dels quals han estat aprovats, i atès el seu
import amb part del crèdit extraordinari concedit per Decret del 8
de desembre. Per últim, per raó de les exigències del temps, vaig
ordenar que es procedís a la instal-1ació de la calefacció elèctrica
a les oficines de la Universitat. L'import d'aquestes obres es tro
bava ja consignat entre les quantitats degudes per la lJniver
sitat per les obres realitzades abans del 24 de novembre del 1936;
que havia presentat l'arquitecte Gonzàlez.

La relació de deutes anteriorment esmentada ascendia a la
xifra de 413,759 ptes., i, per tal d'obtenir una rebaixa dels crèdits,
varen ésser convocats els industrials el dia 10 de desembre. Els
creditors inferiors a 10,000 ptes. acceptaren una rebaixa del 10

per 100 de' llurs crèdits, els quals els han estat totalment satis
fets; i els creditors superiors a 1'esmentada xifra, acceptaren una
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reducció del 7'30 per 100 dels crèdits, dels quals han cobrat el
50 per 100. He de reconèixer l'esperit de sacrifici dels industrials
creditors de la Universitat, i vull consignar que compleixen amb
llur deure, i que si el Rector-Comissari va demanar-los una re
ducció dels seus crèdits, va ésser tan sols perquè una vegada més
contribuïssin al millorament de la nostra Universitat. Els paga
ments fets per obres durant el meu mandat representen 240,638'96
pessetes (Apè ..dix III, p. I9). Cal afegir, també, que les Facultats de Cièn~

cies i de Filosofia, portades del bon desig d'alleugerir els deutes
pendents, varen expressar la seva conformitat a satisfer, amb
càrrec als seus pressupostos respectius, unes 20,000 ptes., per
raó del material lliurat a elles i que està inclòs en la relació de
deutes. De manera que els deutes pendents de pagament repre
senten unes 153,120'04 ptes., en el moment de deixar el Rectorat.

III

EL PERSONAL DOCENT

L'Associació de Treballadors de la Universitat, seguint les exi
gències revolucionàries del moment, havia formulat un projecte de
depuració del personal docent, administratiu i subaltern, que era
una ampliació del Decret del 12 d'agost del 1936. En fei-me
càrrec del Rectorat vaig donar curs a l'esmentada proposta.

La depuració del personal s'ha de fer, d'una banda; amb cri
teri selectiu, per tal d'apartar de l'ensenyament aquells profes
sors incompatibles amb els ideals que governen avui la vida de
Catalunya, i, per altra, amb criteri docent, de manera que úni
cament els més aptes continuïn en els seus llocs. Aquesta depu
ració, per tant, va lligada al problema de la reorganització de les
Facultats. Algunes d'elles es troben avui sense professors de dis
ciplines fonamentals i, per tant, impossibilitades d'una acció uni
versitària eficaç (Apèndix IV, p. 20). Caldria,ren aquest sentit, obtenir del
Ministeri d'Instrucció Pública que contiIll;lï satisfent a la Universitat
les quantitats que venia pagant als professors depurats; d'altra ma
nera, econòmicament, la reorganització universitària pesaria sobre
el Pressupost de la Universitat.



A invitació de la F.E.T.E. vaig fer unes gestions prop del
senyor Irla, Sots-secretari de Cultura, que donaren com a resultat
l'Ordre de l'rr de novembre, autoritzant satisfer als Professors
encarregats de curs i als Ajudants, els havers corresponents a llur
assignació en el Pressupost de la Universitat.

En el moment actual el professorat universÍtari no descansa,
sinó que, recollit en el treball silenciós dels Seminaris i Labora-
toris, treballa per la nova Catalunya. •

v

EL PERSONAL ADZ'vIINISTRATIU l SUBALTERN

El problema del personal procedent, part de l'Estat i part del
Patronat Universitari, convenia resoldre'l d'una manera definitiva,
constituint el Cos de Funcionaris de. la Universitat de Catalunya.
Per altra banda, era convenient atendre les peticions de millora
que havia formulat el personal, en el que fos compatible amb la
vida econòmica de la Universitat de Catalunya.

Aquestes qüestions foren presenta.des al Conseller de Cultura,
senyor Tarradellas, el qual va traduir-les en el Decret del 14 de
desembre (Apèndix V, p. Uj, segons el qual els,funcionaris administratius
i subalterns de la Universitat eren considerats com a funcionaris
de la Generalitat, adaptant-se a les seves categories i sous; i respec
tant íntegrament els drets que corresponguessin als funcionaris
que procedien de l'Estat.

Com a complement del Decret anterior, i en compliment del
que estableix el seu art. 3.r, vaig formular, el 27 de desembre, una
proposta de plantilla, el resum de la qual és el següent:

Serveis administratius centrals

Un Cap de Secció.
Un Cap de Negociat de pnmera.
Cinc Caps de Negociat de segona..
Vuit Oficials primers.
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Cinc Oficials segons.
Onze Auxiliars primers.
Quinze Auxiliars segons.

Serveis administratius de la Biblioteca

Un Cap administratiu.
Una Encarregada de les Biblioteques de les Càtedres.
Tres Bibliotecàries.

Serveis administratius de la Facultat de 1v.[edicina i Hospital

Quatre Metges d'urgència, CIrurgIans.
Quatre :Metges d'urgència, tocòlegs.
Un Radiòleg.
Un Fotògraf.
Un Farmacèutic.
Dos Practicants de farmàcia.
Un Encarregat del Departament d'Electroteràpia.
Un Maquinista.
Un Ajudant maquinista.
Un Fogainer.
Un Tècnic.
Un Ajudant electricista.
Un Escultor.
Un Ajudant d'escultor.
Un Jardiner.

Obra antituberculosa

Un Metge director.
Un Metge secretari.
Cinc Metges auxiliars.
Una Infermera.
Una lnfermera auxiliar.
Un Auxiliar de segona.



r
J
~

- II-

Personal subaltern de la Universitat

Dos Conserges.
Tres Suplents de conserge.
Vuit Vigilants nocturns:
Tres Xofers. •
Trenta Ordenances primers.
Vint-i-sis Ordenances segons.
Tres Ordenances tercers.
Quatre Ciclistes.
Quatre Auxiliars. d'ofici.

En confeccionar la plantilla s'ha tingut en compte, als efectes
d'adaptació de personal, el sou que cobraven els interessats, ja
fossin del Patronat o de l'Estat, i l'antiguitat en el servei, després
de capacitar-me del treball realitzat per cada un dels funcionaris,
en una visita d'inspecció a les oficines, que tingué lloc el 22 de de
sembre. La millora fonamental ha recaigut en el personal sub
altern que, en conjunt, representa 131,546'70 ptes. d'augment en
relació al que venia pagant la :Universitat. També ha estat mi
llorat notablement el personal dels serveis administratius de la
Facultat de Medicina i Hospital Clínic, que·tenien sous o gratifi
cacions al voltant de 2,000 ptes., xifra realment irrisòria, màxim
si es té en compte que alguns d'ells, com els Metges d'urgència,
presten serveis dies alterns i durant les vint-i-quatre hores. El
personal administratiu de la Universitat ha rebut una millora de
32,308 ptes. en relació als sous anteriors (Apèndix VI, p. 2$)

L'Ordre del 29 de desembre (Apèndix VII, p. '3) del Conseller de
Cultura Antoni M.a Sbert, ha aprovat la plantilla proposada.

v

EL SERVEI D'UNIVERSITAT RADIADA

Una de les preocupacions fonamentals que vaig tenir en el
moment d'ocupar el càrrec de Rector-Comissari, va ésser la d'acos
tar la Universitat al poble,. a fi que la Universitat s'inundés
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d'esperit revolucionari, que ella ha de convertir en doctrina. Les
noves formes de vida de la societat catalana han d'ésser forjades ~

en la Universitat de Catalunya. Impossibilitat el contacte directe
per romandre el curs tancat, vaig recollir la idea de crear un servei
d'Universitat radiada.

La Universitat radiada té una dpble finalitat: primera, donar
cursos d'extensió universitària de les matèries fonamentals que
integren els estudis de les Facultats, i, en segon lloc, contribuir,
amb la mitja hora per al Front, a formar la consciència cultural
del milicià.

La Universitat radiada està dirigida per un Comitè, compost
d'un representant de cada una de les organitzacions sindicals que ~

actuen a la Universitat i del Rector-Comissari o persona a qui ell
delegui, i té una Secretaria, al front de la qual es troba el Professor
Masriera, de la Facultat de Ciències. Els Degans de les Facul-
tats tenen en el seu poder els corresponents qüestionaris per a
indicar els Professors disponibles i les matèries objecte del curs
que haurà d'inaugurar-se a primers de febrer del I937.

La instal'lació del servei ha estat pressupostada en 14,I4S'IO
pessetes, habilitant-se locals adients d'acord amb els tècnics Sàn
chez Cordobés,. del Olmo' i HÇlmero. S'ha adquirit una emissora.
d'ona curta de 48 metres, potència 200 wats, pressupostada en
I4,SoO ptes. i instaI-lada per la casa Platon Teixidó. Per a atendre
aquestes despeses vaig destinar 30,000 ptes. del crèdit extraordi
nari concedit per Decret del 8 de desembre."

VI

INSTITUT D'ESTUDIS INTERNACIONALS l DE DRET
COMPARAT

Creat aquest Institut, del qual és Sots-director el Professor
Antoni M.a Sbert i Director el Professor Quero Molares, i no tenint
un local propi, vaig destinar una part del crèdit extraordinari a
les obres d'instaI-lació i mobiliari de i'Institut. En l'actualitat,
juntament amb els ;Llicenciats .Barberà i Ga;cia Sa~tesmasses,
s'ocupa l'Institut de tres problemes: I.r El problema del Mediten;ani;

~,
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2. n Les indemnitzadons a súbdits estrangers pels danys causats
a les seves persones o propietats en temps de guerra civil, i 3,r
Qüestions pràctiques relatives a la nacionalitat.

L'Institut té a punt de publicar les Lleis Internacionals de
la Guerra Terrestre, que és un recull de normes internacionals
dedicat als alumnes i Professors de l'Escola Popular de Guerra i
que va acompanyat d'una introducció escrita pel Director de l'Ins
titut.

VII

SEMINARIS DE LA FACULTAT DE DRET

En el pla d'obres realitzades a la Universitat, la Facultat de
Dret havia merescut poca atenció. Raons fàcilment comprensi
bles van aconsellar, en el moment de fer-me càrrec del Rectorat,
la conveniència d'activar l'acció universitària de la Facultat de
Dret.

Dintre de les possibilitats econòmiques de la Universitat i no
volent recargar el Pressupost ordinari, vaig destinar' la resta del
crèdit extraordinari a l'execució de l'obra de dos Seminaris de la
Façultat de Dret; un, destinat a Estudis de Dret Privat, dirigit pel
Professor Alguer, i com a Sots-director el Professor Mans; i un
altre, de Dret públic, del qual ha estat nomenat Secretari el Pro
fessor Martín. El Pressupost d'obres i mcbiliari, que comprèn
també l'habilitació d'una Aula pera classes, ha estat aprovat pel
Rector-Comissari, i puja a 26,469'60 ptes.

VIII

LA UNIVERSITAT l LA GUERRA

En fer-me càrrecd,el Rectorat vaig comprendre la necessitat
de posar la Universitat en contacte amb tots aquells organismes
dedicats, a la guerra, amb els quals podia col' laborar amb eficàcia'.
Fruit d'aquest pensament ha estat el curset de conferències donades
per professors universitaris a l'Escola Popular de Guerra. Seguint
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el mateix pensament, la Universitat va oferir-se a la Comissió de

la Indústria de Guerra, al Comissariat de Propaganda i al Consell

de Sanitat de Guerra. El resultat ha estat que s'han practicat

en els nostres laboratoris i pel nostre Professorat els treballs encar

regats pels esmentats organismes, i d'una manera especial convé

fer ressaltar l'íntima col'laboració mantinguda entre el Consell de

Sanitat de Guerra i els laboratoris de química de la Facultat de

Ciències.
Raons de prudència i la necessitat de complir les ordres del

GQvern de la Generalitat feren que disposés refugis dintre de la

Universitat. per al cas de bombardeig. S'han habilitat dues sales

espaioses en els soterranis, amb cadires i llums dels autoritzats.

També s'ha complert l'ordre per a la defensa passiva de la ciutat.

Per últim, d'acord amb el Director de la Biblioteca, vaig procedir

a assegurar contra la destrucció possible els llibres de veritable

valor.

LA POLITICA INICIADA

Des d'un punt de vista econòmic cal anar a l'aprovació d'un

Pressupost únic, i tenint en compte que tots els endarreriments de

personal han estat ja satisfets i que els deutes per obres han estat

considerablement reduïts, segons s'ha explicat anteriorment, pot

ésser un Pressupost anivellat que respongui a les veritables neces

sitats de la Universitat de Catalunya (Apèndix Vlll, p . .70).

D'acord amb les organitzaclOns sindicals, fóra convenient que

el Professorat Universitari donés cursos d'extensió universitària

a organismes que, com l'Ateneu Enciclopèdic, el Politècnic i altres

tant s'han distingit en la formació d'una cultura proletària.

FI pensament cultural de Catalunya convé portar-lo a altres

països, i d'una manera especial a aquells que ens han prestat el seu

ajut en aquests moments. Per això vaig iniciar unes converses

per tal de crear una Càtedra de Ciència Catalana a la Universitat

de Moscou i una altra a la Universitat de Mèxic. Aquestes càte

dres haurien de mantenir-se per la Univeristat o la Generalitat, i

estarien ocupades durant un curs per un Professor de qualsevol

de les nostres Facultats.
Es convenient infiltrar nova vida a la Universitat, especial-

'.
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ment a les Facultats de Filosofia i de Dret, que han d'interpretar
i recollir les noves formes socials sorgides de la revolució present.
En aquest sentit, i com a un primer pas, seria convenient crear
cursos de geografia, política i economia de la U. R. S. S., i unes
Càtedres de cultura proletària.

Abans d'acabar, crec en la conveniència d'iniciar l'obertura
de la Universitat. L'ordre de mobilització comprèn en realitat
els individus de vint-i-un anys a quaranta complerts. L'ingrés
normal a la Universitat és als setze anys. Per tant, podrien
restablir-se els tres primers cursos de cada una de les Facultats,
sense .que aquesta mesura s'interferís amb la mobilització. Na
turalment que això suposa establir el règim pel qual haurà de
regir-se la Universitat de Catalunya i la reorganització de les
Facultats perquè responguin a les exigències vitals del moment
present (Apélldix IX, p. Jl).

J. .QUERO l MOLARES
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APE DIX l

DECRET

El moment que viu Catalunya exigeix qUE. totes les Institucions de Cultura res
ponguin plenament al nou esperit.

Tot i reconeixent l'obra renovadora duta a terme pe! Patronat de la Universitat
Autònoma de Barcelona,

A proposta del Conseller de Cultura, i d'acord amb el Consell,.
Decreto:
Art. 1.r La Universitat de Barcelona queda adscrita al Departament de Cultura

en dependrà exclusivament.
Art. 2. n Mentre no es promulgui el nou règim de la Universitat de Barcelona,

el seu Rector assumirà les atribucions dels actuals òrgans de govern universitari.
Art: 3. r Resten derogades totes les disposicions que s'oposin o contradiguin el

present Decrèt.
. Art. 4. t Aquest Decret tindrà vigència en ésser publicat al Butlletí Oficial de

la Generalitat de Catalunya, i se'n donarà compte, al seu dia, al Parlament de- Ca
talunya.

Barcelona, l l d'agost del 1936. ' "

LLUís COMPANYS. - El Conseller de Cultura, VENTURA GASSC'L.
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APENDIX II

COST DE LES OBRES REALITZADES A LA UNIVERSITAT*

Any 1933 Any 1934 Any 1936 To tal s
----- --------

Obres generals ...... 24°,8'28'51 7°.498'56 102,842'rr 414,169'18
Patronat ... . . . . . . . . 8,280'16 17,897'°2 26,177'18
Biblioteca. 5,707'85 4°,596'54 4°,°44'5° 86,348'89
Facultat de Ciències ....... 6<),646 '51 53,2°5'5° 5°,638'44 173.490'45 ;¡¡¡
Facultat de Dret. ............ 23.423'79 37,565'60 60,989'39
Facultat de Farmàcia ....... 2,297'85 47,397'16 15,789'67 65,484'68
Facultat de Filosofia .... . 3,01 5'51 3,800'25 6,81 5'76 .
InstaHació dels Deganats.... 7,373'82 3,289'59 j-o,663'41

Totals ........... 351,200'18 219,°71'58 271,867'18 844,138'94

* Les dades d'aquesta relació han Estat proporcionades per l'ArqUItecte Gonzàlez. No
estan compreses les obres de la Facultat de Filosofia, fetes el 1935 i pagades per l'Estat; ni les
obres de la Facultat de Medicina, realitzades el 1936
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APÈNDIX III

RELACI6 DE LES QUANTITATS SATISFETES ALS INDUSTRIALS

Pessot"s

Simó i Piera : , .
Torres, S. A .
Francesc Corberó. . . . . . . .. . .
Rivière i C.a. . . . . . . .
Niubó i C.a .
Altaba .
Pere Pascual. . . . . . . . . . . . . . . .
Cristalleria Catalana...... . . .
Enric Cardellac.....
J. i A. Mingrat. .. . .
B. Antiguas... . . .
Vídua Banti .
J. B1asi. .
Cardona i Munllé .
Manuel Arrasa .
Miralls, Cristalls i Vidres Plans. . .
Fontbernat. .
Fill de M. Mateu .
Arquitecte .

Total. .

41 ,92 4'46
7,801'15

II,496 '65
3,893'85

29,°91 '44
II,181'26

14,371 '26
3,854'4°
7.75°
1.°94'80

18,]':)0'84

23.608'65
18,29°'65
10,066'25

5,683'4°
1,692 '60

9,741 '56
1,7°5'20

19,000
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APENDIX IV

RELJJ.CIO, PER FACULTATS, DELS PROFESSORS DE LA UNIVERSITAT

Facultat Facultat Facultat
Facultat Facultat de de Filoso- de

de Ciències de Dret I<armàcia fia i Lletres M:edicin~ Totals

Professors numeraris ....... 12 5 2 13 16 48
Auxiliars ............. 20 5 8 5 18 56
Professors agregats o extraordi-

naris ...................... 2 4 5 8 19
Encarregats de curs .... 6 18 l 26
Professors lliures ............ 6 6
Ajudants ....... 13 Í' 4 13 50 87
Estudis per a obrers .. 12 12
Professors d'Idiomes ... 4 4

--_..• - ---

Totals .... 53 18 18 70 9CJ :2.58
----
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APRNDIX V

DECRET

Pe1' Decret de l'lI d'agost proppassat la Universitat de Barcelona restà adscrita
al Departament de Cultura, del qual depèn exclusivament. No obstant, la situació
del personal administratiu i subaltern que presta servei a l'esmentat organisme no ha
sofert alteració i continua amb el mateix règim pre-revolucionari.

La necessitat d'atendre reivindicacions legítimes dintre, naturalment, de les pos
sibilitats econòmiques de la Generalitat, i amb el desig d'establir una igualtat entre
tots els funcionaris que en depenen, igualtat que ha d'ésser tant de drets com de deures,
aconsella que els funcionaris que presten servei a la Universitat Autònoma de Cata
lunya siguin considerats funcionaris públics al servei de la Generalitat.

Per tant, d'acord amb el Consell,
Decreto:
Art. 1. r Els funcionaris administratius i subalterns de la Universitat Autònoma

de Catalunya tindran la consideració de funcionaris de là Generalitat, adaptant-se a
llurs categories i sous.

Art. 2. n Els funcionaris administratius i subalterns de l'Estat, que presten servei
a la Universitat Autònoma, estaran equiparats als altres, sense perdre/els drets que
els cbrresponguin com a funcionaris de l'Estat.

Art. 3. r La plantilla de funcionaris administratius i subalterns de la Univer
sitat Autònoma de Catalunya serà t'mica i es fixarà interinament per la Conselleria
de Cultura, a proposta del Comissari-Rector.

Barcelona, 14 de desembre del 1936.

El Conseller Primer i i-nteri de Cultura, JOSEP TARRADELI,AS.
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APÈNDIX VI

ESTAT COMPARATIU DE LES PLANTILLES DE PERSONAL
ADMINISTRATIU l SUBALTERN

Pianti11a Plantilla
antiga actual Diferències

Pessetes Pessetes Pessetes

Personal administratiu de l'Estat .... , 33,398'88 34,220 + 82 l' 12
Personal administratiu del Patronat o o 122,538'12 154,02.') + 31,486'88
Personal subaltern de l'Estat........ . . . . . . . . 23,274'12 38,432 + 15,157'88
Personal subaltern del Patronat ... o 149,347'20 189,211 + 39,863'80

, I b I (h bO O') ~Estat .. o o o •
13,600 + 13,600

Persona su a tern a ItaclO. P t"
l a ronat.. , 26,24° + 26,24°

I b I (Of ) {Estat .. o • , , , } ~ 18,530 }+ 36,685Persona su a tern UllI ormes. Ptt 9,000
a tona .. ' o o I, 27,155

Biblioteca... o •••••••• o ••• o • o o ••••••••• , o 24,513'85 20,750 3,763'85
Obra Antitub'"rculosa ...... o o ••• o o •••••••••• 17,7°° 41,75° + 24,°5°
Hospital Clinic ....... o o 0'0 o • o ••••• o ••••••••• 45,2.')0 + 45,25°

Totals ................. 379,772 '17 6°9,163 +229,39°'83
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APENDIX VII

ORDRE

De conformitat amb l'art. 3. r del Decret del q del mes que som, i sens perjudici
de les reduccions que les necessitats aconsellin i que s'acordin en implantar-se el règim
definitiu pel qual haurà de regir-se la Universitat de Catahmya,

He resolt:
P1Uner. - És aprovada, amb caràcter interí, la plantilla de fmlcionaris i subalterns

que és publicada com a anex a aquesta Ordre.
Segon. - L'esmentada plantilla començarà a regir des del dia 1.r de gener del 1937.
Tercer. - El personal que integra la plantilla constitueix el Cos de funcionaris

de la Universitat de Catalunya, el qual dependrà, quant al seu nomenament, suspensió
o destitució, del Departament de Cultura i del Comissari-Redol', amb les facultats de
legades d'aquesta Conselleria que li atorguen les disposicions vigents, fins i tant no
sigui establert el llOU règim de la Universitat de Catalill1ya.

Quart. - Els funcionaris i subalterns de l'Estat tindran dret a percebre la di
ferència entre el sou actual i. el fixat en l'esmentada plantilla.

Cinquè. - Els sous que no siguin superiors a 4,000 ptes. tindran lm augment del
10 per 100, sempre que els interessats no percebin altres gratificacions ° emoluments
per qualsevol concepte. El personal subaltern tindrà, a més, dret a la indemnització
per habitacle i altres avantatges que gaudeixi el personal de la seva classe de la Ge
neralitat.

Sisè. - La vacant de Cap de Negociat de primera es proveirà mitjançant concurs,
que serà anill1ciat al seu temp1', entre els Caps de Negociat de segona.

Setè. - Els interessats que es considerin lesionats en llurs drets podran recórrer
davant aquesta Conselleria de Cultura, en el termini de cinc dies feiners, a comptar
de la publicació d'aquesta Ordre.

Vuitè. - Els recursos seran resolts definitivament per ill1 Tribunal, compost d'ml
Delegat d'aquesta Conselleria, ill1 fUlicionari de la Generalitat, de la mateixa categoria
del recurrent, i ill1 altre funcionari de la Universitat, també de la mateixa categoria.

Novè. - En cap cas no podrà ésser augmentat el nombre de fill1cionaris que in
tegren cadascuna de les categories de la plantilla.

Desè. - Els funcionaris nomenats amb caràcter d'interins pel Patronat de la
Universitat o pel Comissari-Rector, seran ..sotmesos a ill1 examen de català i de me·
canografia abans d'ésser inclosos a la plantilla.

Barcelona, 29 de desembre del 1936.

El Conseller de Cultura, ANTONI M.a SBERT.



A nex a què fa referència l'Ordre precedent

PLANTILLES DE LA UNIVERSITAT DE CATALUNYA

Adaptació del personal

SERVEIS ADMINISTRATIUS CENTRALS DE LA. UNIVERSITAT DE CATALUNYA

Un Cap de SCCGió, a IÓ,jO:; ptes .
). Isidre SànLhe;:-Alborr.oz i Esqner (Estat) Complement .

Pessetes

Un Cap d.e Negoçiat de primera, a I2,000 ptes.:
Vacant. Diferència de complement. Cap de segona . 3,000

Cinc Caps d.e Negociat de segona, a 9,000 ptes.:
1. Joan J. Pou de Barros (Estat). Diferència .
2. Unís Bonet i Comajuncosa (Estat). Diferència... . . ' . '
3. Manuel d J. Naranjo i Vega (Estat). Diferència, .. , .
4. Domènec Garcia i Pujol (Estat). Diferència .
5. Lhici¡Jf Sànchez-Albornoz i Esqner (Estat). Diferència .

2,000

2,000

2,000

3,000

3,000

1,000

1,500

4.000

4,000

4,000

4,000

4,000

4.°°0

5,000

5,000

2,000

5,000

5,000

l,Oaa
1,000

1,000

2,000

7,000

-7,000

7.000

7,000

Onze Auxiliars primers, a 4,000 ptes.: ?': r lI--fJ

Fraterne Petrus i Pons (Estat). Diferència .
Alexandre Còrdoba i Moya (Estat). Diferència ·.
Francesc Alba i Campa .
Josep Garcia i Artamendi. .
..... Bonet i Leria , ~ .
Manuel Frias i Ordaz : .
Guifré Bosc i Pardo , ' .
Vicenç Verni i CortadeUes ~ " .

!.

1.

3·

Vuit Oficials primers, a 7,000 ptés.:
Jacint GiteU i Matas (Estat). Diferència , , , .

2. Ramon Paloma i Vives (Estat). Diferència , ' ' ,
Xavier F. Argüelles i Ferrer (Estat). Diferència., , ' .
Manuel Frias i Gutièrrez (Estat). Diferència '
Josep Navarro i Costabella " ., , , ,' .
Feliu Allgli i Feliu .
Josep Sànchez-Albornoz i Sànc~z : .
Ramon Mitabell i Centena ..) .. : .

Cinc Oficials segons, a 5,000 ptes'.: Q/ b~
Jaume Bofill i Ferro ' .
Joan Aloguin i Benedicto: .

3. Josep Corral i Serra (Estat). Diferència .
4. Antoni Alba i Otón : .
5. Pere Renom i Cornet. ' .

2.

4.
5·
6.

7·
8.

;X

1.

2.

3·

Tr-~ ,1,/A ;:
6.

7·
8.



-:!5 -

Pessetes

9. Teresa Ramon i Lligé " .
10. Sofia Ramon i Lligé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l l . Mercè Ossòrio Donoso i Cortès,....... . . . . . . .

Quinze Auxiliars segons, a ],250 ptes.: S-V'-fI--()
I. Magdalena Freixa i Torroja. . . . . . . . . . . . . .
2. Rosina Martí i Travé .
3. Josefa Ortega i Mir .
4. Isabel Lahosa i Castillo ' .
5.•Roser Llorens i Casamitjana ' .

10. Altres AlL'Ci1iars segons .

3,250

3,250

3,250

3,2.50

3,250

32 ,500

166,750

No es publica la relació nominal per ésser llurs nomenaments interins i restar
pendent la seva inclusió a la plantilla, segons l'art. 10 de l'Ordre de referència.

SERVEIS ADMI::-ITSTRATIUS DE LA BIBLIOTECA

Un Cap administratiu, a 6,000 ptes.:
Francesc d'A. Nabot i Tomàs (Estat). Complement .

Una Encarregada de Biblioteca de les Càtedres, a 6,000 ptes.:
Carme Romero i,Vilallonga .

Tres Bibliotecàries, a ],250 ptes.:
I. Rosa Laveroni i Valls .. l' . . . . . . . . . . . . .. . •.•...•...........•

2. Ange1s Royo i Fargues .
3. Maria Novell i Picó .

Pessete.

5,000

6,000

3,250 -?'~
3,250

3,250

20.750

SERVBIS ADMINISTRATIUS DE l,A FACUT.TAT DE MEDlCINA l HOSPITAL CI,ÍNIc

DE LA UNIVERSITAT DE CATALUNYA

Quatre JVJetges d'urgència, ci,yurgians, a 5,000 ptes.:
(Diferència, abonades 2,000 ptes. per l'Estat) .

Quatre Metges d'urgència, tocòlegs, a S,oaa. ptes.:
(Diferència, abonades 2,000 ptes. per l'Estat) .

Un Radiòleg de l'Hospital, a 5,000 ptes.:
Cèsar Comes i Lleberia (Estat). Complement. .

Un Fotògraf, a ],250 ptes.:
ieard Güell i Mates (Estat). ~omplement .

12,000

12,000

2,000

1,2,,)0

. :.,
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Un Farmacèutic, a 5,000 ptes.:
Jesús Isamat i -Vila (Estat). Complement _ _ .

Pessetes

2;000

Dos Practicants de Farmàcia, a 3,250 ptes.:
1. Concepció Garcia i Carreres (Estat). Complement......... . . . . . . 1,250

2. Josefa Isamat i Vila (F.stat). ~omplement _. . . . . .. . l,250

Un Encarregat del Departament d'Electroteràpia, a 3,250.'
pessetes:

Emili Cubells i Martorell (Estat). Complement.. " .

Un Maquinista, a 4,000 ptes.
Antoni Porté i Portolés (Estat). Complement.. _ .

Un Ajudant Maquinista, a 3,250 ptes.
.Tomàs Semper i Jlidez (F.stat). Complement _ .

Un Fogainer, a 3,250 p'tes.: _ '
Francesc Guardiola i Guasc (Estat). Complement .. .' " .;..

Un Tècnic, a 4,000 pteS.:
Josep i\reñas i Tarragó (F..stat). Complement ' .

. Un Ajudant Electricista, a 3,250 ptes.:
Josep Tomàs i Pujol (Estat). Complemerit,~... ,

Un Escultor, a 3,250 ptes.:
- Dionís Renart i Garcia (Estat). Complement _ .

. Un ,Ajudant Escultor, a 3,250 ptes.:
Enric Monjo i Garcia (Estat). Complement ... _.... _.. _... _....

Un Jardiner, a 3,250 ptes.: ..,_
Jaume Pairamon i Farràs _ : .

OBRA ANTITUBERCULOSA

Un -Director, a 7,000 ptes.:
Va~ant _ .

1,25°

5°0

."

1,25°

1,25°

5°0

1,25°

l,25°

1,75°

3,25°

7,000

Un Secretari, a 5,000 p,es.:
Josep Vinyes i Cabot ' - - .. - 5,000

Cinc Metges a-uxiJiars, a 4,000 ptes.: ~ C;~
I. Vicenç Lòpez i Soler . _. . _
2. Julià Vizcaïno i Fàbregues __ . _ __ . , .. _ .
3. Antoni Cid i Pla '0.

4,000

4,000

4,000



4. Josep Roca de Viñals : : : .. : .
5. Francesc Climent i Pelegrí .

Una Infermera, a 3,250 pies.: ~~
Antònia Moliné i Plujà ',' .

Un Practicant, a 3,250 ptes.:
Carme Ruidori Marso!. .

Pessetes

3,250

I.

2.

Una Mecanògrafa, a 3,250 ptes.:
Pilar Casas i Xuclà .

/
PERSONAl, SUBALTERN DE LA UN1'\.'ERSITAT l FACULTAT DE MEDICINA

Dos Conserges, a 5,000 ptes.:
Francesc Crespi110 i Rodríguèz (Ec;tat). Complement ,
Josep Roca i Brosa .

I,500

5,000

Tres SupZentsde Conserge, el 4,000 pies.: f':~~
1. Manuel Puebla i Jarqne (F,stat , .
2. Eduard Gonzàlez i Moltó "(Estat) -; '.. ,", . : .
3. Joan Grimal i Camps , .

Vuit Vigilants nocturns, a 4,000 ptes.:
I. ·Bernat López i Gàmez (Estat). Complement .
2. Ricard Barat i Ribes (Estat). Complement .
3. Josep Garcia i Carbonell : .
4. Jesús Borrel i Argila ' .
5. Llucià Collado i Guaita .
6. Rafael Barazona i Moya , .
7. Jaume Banús i Companya: .
8. Jaume Leon i Aribau .

4;000

I,50Ó

l,500

4,000

4.qoo
4,000

4,000

4,000

4,000

1.

2.

3·

Tres Xofers, a 4,200 ptes.:
Joan Mas i Sanmiguel. , .
Pere Cuenca i J ané .
Josep Loran i Pedret , . . . .

4,200

4.200

.4,200

Trenta Ordenances primers, a 3,650 pies.: r~
1. Valentí Lorente i Izquierdo (Estat) .
2. Demetri Roca i Morera (Estat). Complement .
3. Francesc Roca i Marquès (Estat). Complement , .
4. Antoni Bisbal i Guasc (Estat). Complement .
5. Felip Paredes i Pèrez (Estat). Complement .
6. Pere Garcia i Garcia (Estat). Complement .
7. Josep Jordan i Alcobé (F.,stat). Complement .
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8. Francesc Marquès i Coscolla (Estat). Complement .
. 9. Josep Blancas i Rueda (Estat). Complement -" .

10. Manuel Villalba i FalTé (Estat). Complement .
11. Josep del Àguila i Romero (Estat). Complement .
12. Josep Viñolo i Lloret (Estat). Complement. .
13. Francesc J ofre i Ventosa (F.stat). Complement .
14. Ramon Urgel i Calatayud (Estat). Complement. .
Ij. Desideri Catalan i López (EStat). Complement. .
13. Lluís Colmenar i .Gòmez (Estat). Complement. _ .
17. Nicasi Garcia de Arriba (Estat). Complement .
18. Joan Cases i Oliveres .
19. Antoni Crespillo i Rodríguez _ .
20. Jaume Estela i Feu _ _.
21. Francesc Paredes i Pèrez .
22. Claudi Sancho i Alayate _ .
23. Josep Viñas i Vila _ .
24. Agustí Oliver i Miret .
2j. Francesc -Mitjavila i Juglà ' _ .
26. Josep Celades i Refigent _ .
27. Miquel Boldú i Permanyer .
28. Francesc Puebla i Bouse .
29. Alfred Puíg i Bataller _ _ _ _.
30. Pere Fàbrega i Massaguer. .

Vint-i-sis Ordenances segons, a 3.400 ptes.: 1;-'~
I. Marc Majó i Delgado (Estat). Complement. .
2. Francesc Fu1quet i Tastàs (Estat). Complement _
3. Josep Rafí i Gatell (Estat). Complement _
1. Enric Rodríguez i Incógnito (Estat). Complement. _. _..
5. Eugeni Ordaz i Làzaro (Estat). C.omplement) .
6. Feliu Rodríguez i Garcia (Estat). Complement .
7. Vicenç Mengual i Juan (Estat). Complement. .
8. Antoni Rodriguez i Mejias (Estat). Complement .
9. Antoni Garcia i Gòmez (Estat). Complement. .

10. Julià Varona i Martínez (Estat), Complement .
l l . Joaquim Duro i Ribas (Estat). Complement .
12. Josep Griñau i Ferrer (F.stat). Complement , .
13. -Antoni Zuñiga i Soler _. . . . . . . . . . . .. . .
14. Guillem Lacambra i Lacambra........ . . . . . . . . . .
15. Josep Barrera i Roca _ .
16. Josep M.a Bautista i Arnal. _ , .
17. A.ngel Herreros Palomino de Guzman .
18. Jamne Gasset i Vilaró .
19. Emili Catalan i López .
20. Antoni Arràez i Amilano _ __ .
2 I. Josep Barceló i Guerri. .
22. Antoni de Pedro i Redondo , .
23. Llorenç Pirla i Vila '.' .

Pessetes

IjO

65°
6jo
650

65°
65°
65°
65°
65°
650

3,650
3,650
3,650

3,65°
3,65°
3,65°
3,650

3,65°
3,65°
3,65°
3,650

3,650
3,65c

900

9°0
goo
9°0
9°0
goo
goo
goo
goo
9°0

1>400
1>4°0
3>4°0
3>4°°
3>4°0
3>4°0
3>400

304°0

3>4°°
3>400

304°0

30400

30400
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24. Àngel Soriano i Gurrea .
25. Feliu Castella i Tarrés .
26. Bernat Esparza i Martínez .

Tres Ordenances tercers, a ],I20 ptes.: r~
I. Francesc Miró i Badia '
2 Joaquim Yànez i Verdú .
'3' Cades Pèrez i Garcia .

Pessetes

3.4°0

3.400

3.4°0

3,120

3,J20

3,120

I.

2.

3·
4·

Quatre Ciclistes, a I,gOO ptes.:
Josep Viñolo i Ramos .
Carles Pèrez i Herranz .
Miquel Olmos i Llarden .
Josep Cases i Roca .

OFICIS

I.goo

I,goO

I,goO
I,goO

Quatre Auxiliars d'oficis, a 4,000 pies.:
l. Auxiliar paleta, Josep Vallverdú i Huguet .
2. Auxiliar fuster, Isidre Bunet i Bn:edL .
3. Auxiliar electricista, Josep Navarro i Tardido .
4. Auxiliar lampista, Josep Labadia i Àlvarez ' .

Total. .

Barcelona, 29 de desembre del 1936.
• •••. J

. ,'" I

4,000

4,000

4,000

4.000

196,81o
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AP:ÈNDIX VIII

PROJECTE DE PRESSUPOST

INGRESSOS

Subvenció de l'Estat (personal i material) ..
Subvenció de l'Estat (obres) .
Subvenció de l'Estat (indemnització personal

depurat) _ .
Subvenció de la Generalitat .
Subvenció especial de la Generalitat per als

augments del Decret 14-Xli-36 .
Matrícules _ .

Total. .

DESPESES

Personal docent ..
Personal administratiu i subaltern .
Material. . _. .. _. . .
Majordomia. _ _.. _ .
Obres a realitzar. _ _ .
Obres pendents de pagament __ .
Representació " __ .
Varis i imprevistos _ .

TotaL .

Pessetes

755>423'10
100,000

164,000
1.7°0,000

23°,000
100,000

834,537'48, .
6°9,163
767,72 3'°4

69,000

297,899'58
161,100
180,000

13°,000



APENDIX IX

Relació del nombre d'alumnes matriculats en els cursos que s'indiquen i títols professionals lliurats en el mateix període

T1TOLS LLIURATS TOTAL NOMBRE D'ALUMNES
1933-34 1\)34-35 1936-36 PER FACULTATS 1933·1934 1934-36 1936·36

H. D. T. H. D. T. H. D. T. H. D. T. H. D. T. H. D. T. H. D. T.

Facultat de Cièn-
cies:

Físico-químiques... I l - l l - l - l

dFísiques ........... 3 - 3 l - l 4 -
Químiques......... 9 - 9 6 - 6 2 - 44 4 48 527 36 563 359 45 4°4 361 49 410
Naturals ........... 2 l 3 l - l 2 2
Exactes ........... 6 - 6 4 - 4 2 -

F acp,ltat de Far-
mlicia ......... 95 II 106 45 11 56 38 7 45 178 29 2°7 21 4 51 265 186 47 233 256 65 321

Facultat de Filo-
sofia i Lletres i
Pedagogia:

Lletres ............ 8 2 10 3 - 3 .- l l '1
Història ...... , ... , 7 4 II 3 2 5
Filosofia ........... 8 l 9 4 - 4 4 l 5
Filologia semítica... l - l

Filologia clàssica ... 2 - 2
Filologia moderna,

tipus A (a base
~ 98 166d'espanyol) ...... T T - 43 13 56 121 23 144 114 212 12 7 293

-

Filosofia i Lletres,
especial.. ........

Història medieval ..
Filologia moderna a

base de català i
francès .......... - - - - - - - l l )

Facultat de Dret,. 160 l 161 261 2 263 78 l 79 499 4 5°3 457 13 47° 4°6 13 419 382 10 392

Facultat de Medi-
cina........... 128 4 132 74 7 81 lI5 3 lI8 317 14 331 765 21 786 674 17 691 683 27 710

-- ---- ---- -=--- ---- -- ----------~ -- ._- --- --- --- --
Totals..... 433 24 456 4°3 22 425 246 18 264 1,086 64 1,145 2,084 144 2,228 1,723 236 1,9591,809 ;1I7 2,126




