
Sabies que ... ?
... la Generalitat ofega econòmicament les universitats públiques.

• La UPC està patint des del 2011 una retallada dels ingressos que provenen de la Generalitat de 
Catalunya. 

• Al 2011 es va produir una disminució del 22% respecte a l'any 2010.
• El Pla plurianual d’inversions universitàries 2011 (el que permet equipar laboratoris i aules) ha sofert 

una disminució del 75%. 

... el dèficit de la UPC s'ha incrementat fins arribar als 100 milions d'euros.
Fruit de la nefasta gestió que està patint la institució durant els últims anys. 

... els responsables de la gestió de la UPC no han dimitit.
Mentre el dèficit de la UPC ha crescut sense parar, els màxims responsables de la gestió a la UPC no només 
no han acceptat la seva responsabilitat en aquesta situació sinó que es premien amb sous indignes (110.000€ 
la Gerenta, 99.000€ els 3 vicegerents i 88.000€ els 9 directors d'àrea)*.

*Com a referència, cal indicar que el sou del president del govern espanyol és de 78.185 euros (pressupostos 2011). 

... redueixen el personal mentre incrementen el preu de la matrícula.

Reducció del nombre de professors.
• “Eliminació del 33% del professorat associat a temps 

parcial (aproximadament equivalent a unes 250-300 
persones), que en part s’ha materialitzat en forma de 
no renovació dels contractes i en part en forma de 
reducció de les hores de dedicació.”

• “Eliminació del 15% dels efectius d’ajudants 
(professorat en formació), que es materialitza en 
forma de no renovació dels contractes. “

• “Amortització del 100% de les jubilacions de 
professorat, que no es substitueixen en produir-se.“

Reducció de personal d'administració i serveis (suport).
• Eliminació del 50% del personal interí . Això s’ha 

materialitzat rescindint (o no renovant) els 
nomenaments d’unes 40 persones aproximadament. 

• Ja no es substitueixen baixes, permisos maternals ni jubilacions. 

Increment del preu de la matrícula als estudiants
• Després de l'aprovació del pla de viabilitat s'ha incrementat el preu del crèdit de màster de 33 a 55 

euros (80% d'increment).

Dades extretes de http://www.upic.cat

... tu ets important per defensar la UPC.

La UPC per sort no està formada només per mals gestors. 

La UPC està formada per professors de primer ordre mundial i per treballadors que lluitem, malgrat els atacs, 
per mantenir la qualitat de la universitat pública. 

Si vols estudiar en una universitat de qualitat escull la UPC i lluita tu també per defensar-la, lluita tu 
també per defensar l'educació pública!

http://www.upic.cat/

