
Moció per la qual es demana la modificació del projecte de pressupostos de la UPC 
2013, eliminant-ne les mesures que comportin  acomiadaments de personal. 
 
 
Motivació 
 
Els temps que corren no són fàcils per cap institució i la UPC no és una excepció. L’equip de 
govern va elaborar un pla de viabilitat econòmica 2011-2014 (PlaVE),  en el qual s’incloïa 
una reducció de personal que s’afegia a les que ja s’havien adoptat anteriorment: eliminació 
de PAS interí que cobria baixes per malaltia, permisos maternals i reforços temporals (unes 
40 persones aproximadament, any 2011); eliminació del 15% dels efectius d’ajudants (any 
2011) i no renovació o reducció de la dedicació de professorat associat (anys 2011 i 2012). 
Les noves mesures de reducció de personal previstes al PlaVE van quedar en suspensió; 
però el Consell de Govern (CdG) del 15 de març de 2013 ha aprovat  el pressupost  del 
2013 de la UPC que inclou una disminució de la plantilla de personal de la Universitat. 
Aquesta disminució implica l’acomiadament d’aproximadament 90 PAS interins i de més 
professorat associat, en una quantitat equivalent a uns 130 PDI a temps complet. Els 
acomiadaments de PAS tindran efecte el proper 1 de maig i el de professorat associat, 
previsiblement, en acabar el curs. 
 
Aquests acomiadaments són una de les primeres conseqüències de l’acord signat el passat 
12 de març pel secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat,  el rector i el president del 
Consell Social, que significa de facto la intervenció de la UPC per part del govern de la 
Generalitat. L’acord es fa amb la intenció de resoldre el desequilibri pressupostari de la 
UPC, causat, segons s’hi llegeix, principalment per la disminució de l’aportació de la 
Generalitat. Cal dir que, fins i tot amb els acomiadaments previstos per al 2013, aquesta 
aportació no cobrirà ni tan sols el 80% del cost de la plantilla. Per tant, aquest acord 
comportarà amb tota probabilitat noves retallades en els costos de personal més enllà dels 
acomiadaments previstos el 2013. Mentrestant, sí que es troben diners per al  Campus del 
Besòs: 20’8M€ compromesos per al període 2013-2016, que s’afegeixen als 81’5M€ ja 
invertits des de 2008. En front d’això, els acomiadaments de PAS interí i professorat 
associat donarien només un estalvi de 2M€, un 0’7% del pressupost (més de 4 cops inferior, 
per exemple, al que comporta la supressió d’una paga extra del personal). 
 
Cal dir que el projecte de pressupost del 2013 de la UPC es va fer arribar als membres de 
Consell de Govern el dia abans que tingués lloc la sessió en què es va aprovar, fet que 
òbviament n’impedeix l’estudi i el debat. El mateix succeeix amb la liquidació del 2012, amb 
10’9M€ de dèficit: haver generat dèficit provoca la intervenció de la Generalitat; però, 
sorprenentment, no s’ha fet cap anàlisi dels motius del dèficit, gens previsible ja que el rector 
havia assegurat en la inauguració de curs (setembre de 2012) que aquell any no se’n 
produiria i havia assegurat, el gener passat, que el dèficit del 2012 seria molt poc rellevant.  
Per altra banda, el CdG està pendent de renovació després de les darreres eleccions a 
Claustre Universitari i per tant, en estar en funcions,  no està legitimat per prendre una 
decisió d’aquesta magnitud. La decisió va ser ratificada pel Consell Social de la UPC el 19 
de març. 
 
 
 
Proposta 
 
Per tot això, la Junta de Facultat de Matemàtiques i Estadística acorda demanar la 
modificació del projecte de pressupostos de la UPC 2013, eliminant-ne les mesures que 
comportin  acomiadaments de personal.	  


