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L’aprovació de la Llei de Pressupostos 2012 de la Generalitat de Catalunya, i de la llei de mesures fiscals i 

financeres que l’acompanya, suposen nombroses agressions tant als drets i a les condicions dels 

empleats i empleades públics, com als propis serveis públics. Aquests mesures volen suprimir la majoria 

dels drets laborals aconseguits des de la recuperació de la democràcia i posen en perill molts llocs de 

treball de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

Així mateix, aquestes actuacions suposen una invasió sense precedents en l’autonomia universitària. 

Aquest és un dret fonamental constitucional que salvaguarda el servei públic d’educació superior i 

recerca. 

La política de passivitat i submissió de l’equip de Govern de la UPC, que vostè encapçala i personifica, en 

relació a l’atac brutal contra l’autonomia universitària i els drets laborals del PAS, el fa còmplice d’aquest 

intent de desmantellament de la universitat. Per a la defensa eficaç i digna dels drets laborals i socials 

del personal de la UPC, resulta imprescindible la preservació de la democràcia i l'autonomia 

universitària, que estan avui en perill, sense que per la seva part ni pel seu equip de govern s’hagi 

manifestat cap indici d’oposició objectiva i efectiva front l’estat de coses que se’ns vol presentar com 

fatalment inexorable. 

Atesa la gravetat de les diferents mesures previstes us demanem, en la vostra qualitat de màxim 

representant de la Universitat Politècnica de Catalunya i President del seu Consell de Direcció, un 

posicionament actiu en defensa de la universitat pública i de qualitat que passa per disposar de 

pressupostos suficients i d'autonomia universitària, així com de personal suficient i amb condicions 

dignes de treball. Per tot això, 

EXIGIM: 

1. Que defensi l’autonomia amb tots els mitjans legals i institucionals al seu abast i s’oposi a les 

ingerències del Govern de la Generalitat de Catalunya. 

2. Que no apliqui les mesures que afecten a la continuïtat de la plantilles i als drets laborals del seu 

personal. 

3. Que faci públic el seu posicionament. 

4. Que si no està disposat a defensar la UPC presenti la seva dimissió. 

 

MANIFEST D'ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL DEL 29-M 

Demanem a tot els col·lectius de la UPC, PAS, PDI i estudiants, que s'adhereixen a la convocatòria de 

vaga general per exigir 

1. La retirada de la reforma laboral 

2. La retirada de totes les mesures antisocials i de retallades del Govern de la Generalitat de Catalunya 

Signa aquest manifest: EL PAS de la UPC 


