
ATUREM ELS ACOMIADAMENTS! 
Aquest escrit està elaborat per totes les persones interines de la UPC que es veuen afectades 
pels acomiadaments previstos a finals del mes d’abril de 2013; amb l’objectiu d’aconseguir el 
recolzament de tota la comunitat universitària per demanar als Òrgans de Govern de la Universitat 
la paralització de les mesures aprovades incloses en els pressupost 2013 que posen en perill el 
futur, el servei i la imatge de la que considerem també la nostra Universitat.  

 

La UPC és una Universitat Pública de gran prestigi i reconeguda, tant a nivell nacional com internacional, 
malgrat el difícil moment econòmic que travessa. Som la Universitat tecnològica de referència, amb 40 
anys al servei de la societat; som la primera universitat espanyola en Enginyeria i Tecnologiai, en 
Enginyeries i Arquitecturesii, estem entre les 200 millors Universitats d’Enginyeries, Tecnologies, i 
Ciències de la Computació i de Matemàtiquesiii del món. 

Tots aquests i molts altres èxits s’han aconseguit gràcies a la implicació, dedicació, motivació, 
coneixement i esforç de les persones que formem part d’aquesta institució, sense distinció de col·lectius.  

Actualment, el Rector, amb el recolzament del Consell de Govern i del Consell Social, ambdós en 
funcions (tenen el mandat caducat i pendent de renovació des de les eleccions del claustre del passat 20 
de febrer), ha aprovat unes mesures pressupostàries i econòmiques que posen greument en perill el 
bon funcionament i el futur de la nostra Universitat i, per tant, el servei que aquesta ofereix a la 
societat.   

Aquestes mesures  s’han portat a terme sense realitzar  un estudi analític de quin serà l’impacte real, les 
conseqüències i el cost a nivell organitzatiu i humà per a la UPC. Mesures que comporten: 

‐ Acomiadaments i amortitzacions de places de personal PASiv (90) i no renovacions de contractes 
de PDIv (250), a sumar als ja portats a terme els dos darrers anys i que, segons gerència, no seran 
els últims.  

‐ Afectació directa als serveis que ofereix la UPC a la societat amb la disminució de la qualitat, del 
prestigi i de la imatge i, per tant, un detriment dels futurs ingressos que encara empitjorarà més la 
situació de la universitat. 

‐ Pèrdua de la inversió en capital humà: les persones acomiadades tenen uns coneixements 
específics adquirits durant anys, amb la conseqüent pèrdua d’aquesta experiència i formació, i per 
tant, la pèrdua de la seva contribució a l’assoliment dels resultats i objectius de la Universitat.    

‐ Reorganització del PAS improvisada i sense criteris organitzatius ni estratègics (Futura creació 
d’UTGvi per tot el personal). 

‐ Procés exprés d’integració de centres que disminueix el nombre de departaments sense tenir 
present les necessitats ni els objectius, i sense una visió clara i definida de futur. 

‐ Limitació dels serveis i horaris que ofereixen escoles, centres, departaments i biblioteques. 

‐ Augment de taxes i preus acadèmics a canvi de massificacions a les aules, disminucions de 
beques d’aprenentatge i menys serveis per als estudiants. 

‐ Descens de la qualitat de la docència degut a l’augment de càrrega docent per al professorat, que 
anirà empitjorant quan es vagin produint jubilacions que no es cobriran. 

 
Totes aquestes conseqüències són especialment alarmants en relació a la pèrdua de potencial humà, és 
precisament en temps de crisi quan les organitzacions més necessiten disposar de personal compromès 
i qualificat. Però el Rector i el seu equip de govern volen prescindir de personal PDI i PAS que porta anys 
compromès i contribuint al creixement i desenvolupament d’aquesta universitat.   

El PAS Funcionari interí afectat som persones que ocupem places de la RLTvii i que, per tant, formem i 
som part de l’estructura de la UPC. Aquestes places havien estat planificades per ser convocades en 



unes Oposicions, les quals van ser paralitzades per la Gerència. Som persones implicades amb la nostra 
feina i que estimem la UPC.  

Amb la nostra pèrdua es dificultaria l’assoliment dels objectius de moltes de les unitats bàsiques i 
funcionals i comprometria el funcionament adequat de la Universitat (atenció a l’alumnat i professorat, 
comunicació, desenvolupament del personal, etc.), però això no sembla importar al Rector i al Seu Equip 
de Govern. S’han limitat a acordar mesures restrictives dels nostres drets i han portat a terme una gestió 
partidista, ineficient i sense defensar l’autonomia universitària, actuacions en contra del seu propi 
programa electoral.  

Tot i que el Rector i la Gerenta neguen una intervenció de la Universitat per part de la Generalitat, 
justifiquen aquests i futurs acomiadaments per la signatura d’un Acord amb la Generalitat viii. Aquest  no  
obliga expressament a realitzar acomiadaments. Aquesta decisió ha estat aprovada per un Consell de 
Govern en funcions.   

Són moltes veus de la Comunitat Universitària que proposen altres vies per a l’optimització dels 
recursos i la contenció de la despesa sense destruir el capital humà:  

‐ Renegociació, per part del Rector, del retorn del deute que la Generalitat té amb la UPC. 

‐ Valoració d’estudis externs, ja existents, que indiquen que es pot reduir la despesa sense cap 
acomiadament. 

‐ Revisió dels convenis i dels contractes amb empreses associades i fundacions a la UPC, valorant 
els preus de mercat més competitius. 

‐ Eliminació definitiva del cost del lloguer de l’edifici que ocupa la Fundació UPC. 

‐ Renegociació dels contractes de serveis i de subministraments (telefonia mòbil, electricitat, etc.) 

‐ Reducció dels càrrecs de confiança. 

‐ Revisió dels sous de l’equip rectoral, de la gerència i/o d’altres càrrecs, ajustant-los a les funcions 
que desenvolupen a l’actualitat.  

‐ Reducció de la despesa del programa SAP. 

‐ Reconducció de les obres del nou campus Diagonal-Besós, que actualment comporten un 
endeutament innecessari. 

‐ Control i seguiment de les despeses totalment prescindibles i innecessàries en dietes, viatges i 
atencions protocol·làries. 

 

Són també moltes les veus que cada cop més reclamen un canvi en la gestió de la Universitat. 
Apel·lant als Estatus de la UPC (article 2.2), demanem al nou Claustre i al nou Consell de Govern 
que vetllin pel manteniment i la defensa de la Universitat, així com per la seva autonomia, aturant 
els acomiadaments no aprovant la modificació de la RLT. 

US DEMANEM EL VOSTRE SUPORT. ELS ACOMIADAMENTS 
NO EIXUGARAN EL DEUTE DE LA UPC. 
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iv
 PAS: Personal d’Administració i Serveis 

v
 PDI: Personal Docent i Investigador 
vi 
UTG: Unitat Transversal de Gestió 

vii
 RLT: Relació de Llocs de Treball 

viii
 Acord signat entre el Rector i la Generalitat. Veure pàgines 56 a la 60. http://www.upc.edu/saladepremsa/al‐dia/mes‐noticies/el‐consell‐de‐

govern‐de‐la‐upc‐aprova‐el‐pressupost‐de‐2013/Pressupost‐2013.pdf 


