
 
Senyores, senyors membres del Consell de Govern de la UPC 
 
El Comitè i la Junta, en representació dels treballadors i treballadores del PAS de la UPC, ens 
dirigim a tots els membres del Consell de Govern perquè en la sessió del dia 2 de maig es votarà el 
document “Pla d’ordenació del PAS” i la nova RLT del PAS de la UPC. 
 
Envers el contingut d’aquests documents, i davant la impossibilitat d’un diàleg normal pels canals 
ordinaris, volem fer-vos arribar com a membres del Consell de Govern que han d’aprovar o 
rebutjar aquests documents les següents consideracions: 
 
1. En la sessió del 9.2.2012 aquest Consell de Govern va aprovar el document núm. 1/2012 pel 

qual s’aprova el Pla de Viabilitat Econòmica de la UPC. Una de les accions aprovades va ser la 
mesura: G ORG 1.1 Canvis organitzatius / Redistribució de PAS (Anàlisi i racionalització del 
personal d’administració i serveis dels Serveis Generals). Aquesta mesura, segons la fitxa 
aprovada, s’ha de realitzar amb el següent mètode: 

 
- Analitzar l'estructura actual dels Serveis Generals (missió, competències, funcions i PAS). 
- Definir una nova estructura de Serveis Generals atenent a la classificació dels serveis 

següent: bàsics, estratègics i complementaris. 
- Definir cada servei en la nova estructura: missió, competències, processos i catàleg de 

serveis classificats en bàsics, estratègics i complementaris. 
- Analitzar els llocs de treball assignats actualment als Serveis Generals (funcions, perfil i 

tipus de vinculació de l'ocupant). 
- Elaborar una proposta de redistribució del personal en funció de la nova estructura, si 

s'escau. 
- Aprovar la nova estructura i redistribuir el personal, si s'escau. 

 
Els volem comunicar que en l’escassa informació que verbalment s’ha facilitat a la Junta i 
Comitè no s’ha inclòs cap informació sobre el mètode aprovat per vostès al febrer, si existeix ja 
que la única part del mètode que ens costa s’ha fet és redistribuir el personal (sense que s’hagi 
aprovat res formalment), invertint l’ordre que vostès havien aprovat. 
 

Afegir que l’article 15 dels nostres Estatuts estableix que “El Consell de Govern, a proposta del 
rector o la rectora, pot crear, modificar o suprimir unitats funcionals. La proposta de creació o 
modificació n’ha d’incloure la denominació, les funcions, l’organització, la normativa de 
funcionament intern i la relació amb les altres unitats universitàries” 
 

Per això, els DEMANEM que no aprovin el document i facin complir a la direcció de la UPC la 
normativa de la institució (estatuts) i el que vostès mateixos van aprovar: l’aplicació d’una 
metodologia en els canvis organitzatius. 

 
2. Mesures respecte al PAS interí de la UPC: en el Pla d’ordenació s’afirma que tot el personal 

interí estarà ocupant llocs de l’RLT. En aquest sentit valorem positivament l’esforç que la 
institució ha realitzat. No podia ser d’una altra manera, la direcció de la UPC sabia que els 
acomiadaments plantejats fa uns mesos eren una barbaritat i suposaven una pèrdua molt 
greu, no solament per a les persones afectades sinó per a tota la institució. 

 
Però també hem de dir que almenys 7 persones no seran recol·locades i seran cessades en 
breu. A data d’avui ni Junta i Comitè del PAS, ni les persones (la qual cosa encara és més greu) 
han rebut cap comunicació sobre aquests cessaments. 

 



Creiem que donat l’abast dels moviments realitzats, la direcció de la UPC pot recol·locar a 
aquestes persones. Sabem que almenys 4 són personal de biblioteques, un servei greument 
retallat (molts dels interins acomiadats al 2011 eren bibliotecaris) i que actualment està 
demanant al seu personal treballar fora de la jornada ordinària per cobrir el servei. Aquests 
acomiadaments agreujaran encara més la situació de les biblioteques de la UPC. 

 
També ens consta, que hi ha un nombre d’interins que desconeixem que no han estat 
recol·locats i que seran desnomenats quan acabi el reforç. 

 
Per això, els DEMANEM que donat l’abast dels moviments realitzats demanin a la direcció 
de la UPC un esforç per recol·locar a aquestes 7 persones i els interins no recol·locats. 

 
3. Mesures respecte al PAS interí de la UPC: es redueix en un 15% la jornada dels llocs de treball 

ocupats per PAS interí amb una reducció proporcional de retribucions. 
 

Cap llei obliga a la UPC a fer aquesta reducció que, a data d'avui, no està prevista a cap altre 
universitat pública catalana.  

 
La mesura ens sembla lamentable i s’enceba en el personal més desvalgut de la UPC que 
porta mesos patint la incertesa del seu futur (fa pocs mesos la previsió era que acomiadaven 
a tots), i que si finalment augmenta la jornada del PAS treballarà el mateix per molt menys. 
Se'ns acudeixen moltes més mesures que la UPC no realitzarà, i que suposarien un estalvi per 
la institució molt més gran. 

 
A aquest greuge cal sumar dos més. Les persones interines que estan en reducció de jornada 
per cura de fill veuran doblement rebaixades les seves condicions de treball ja que també a 
elles se’ls reduirà el 15%. A més, diverses places ocupades per interins han vist rebaixat el 
seu perfil i les seves retribucions, mentre la persona que l’ocupa continua fent el mateix. 

 
El fet d’eixugar el dèficit de la UPC amb aquestes persones és molt greu però més greu serà si 
d’aquí a uns mesos se’ls acomiada (ningú els garanteix el seu futur i no hi ha cap compromís 
de la institució en aquest sentit) ja que amb aquesta reducció se les condemnarà a un subsidi 
d’atur miserable (menys de la meitat del que cobren actualment). 

 
Per això, els DEMANEM que no aprovin aquesta reducció de jornada que no és obligatòria i 
és inèdita en les universitats públiques catalanes. 

 
4. Per últim avui també han de decidir si aproven o no la nova RLT. La Junta i el Comitè del PAS 

la tenim igual que vostès però el que no tenim, tot  i que la direcció de la universitat es va 
comprometre a enviar-lo, és el llistat de modificacions. Perquè el que vostès aprovaran no és 
la nova RLT sinó els canvis respecte l’antiga. Nosaltres això no ho tenim, els membres del 
Consell de Govern ho tenen? Saben quins canvis s’han fet en l’antiga RLT? 

 
Per això, els DEMANEM que si no els informen dels canvis, com a nosaltres, no aprovin la 
nova RLT.  

 
Volem afegir que la direcció de la UPC no ha negociat ni ha informat degudament als 
representants dels treballadors sobre aquests dos punts, com ja és habitual. Els donem les 
gràcies per endavant. 

 
 

JUNTA I COMITÈ DEL PAS DE LA UPC 



MEMBRES DEL CONSELL DE GOVERN 
 

GIRÓ ROCA, Antoni Rector 

ABELAIRA TATO, Ana Secretària general 

LÓPEZ i POL, Carme Gerenta 

 
 

15 MEMBRES DESIGNATS PEL RECTOR 

BOSCH ESPELTA, Josep Vicerector d'Infraestructures 

BUGEDA CASTELLTORT, Gabriel Comissionat per a la Planificació i l’Avaluació 

CODONY GISBERT, Jordi  Estudiant ETSECCPB 

COLOM FAJULA, Xavier Vicerector de Docència i Estudiantat  

DÍEZ MEJÍA, Pedro Vicerector de Política Internacional 

GARCÍA-BERRO MONTILLA, Enrique Vicerector de Personal Acadèmic 

GIL MUR, Francesc Xavier Vicerector de Política Científica 

JURADO MARCO, Consuelo PAS 

MARIÑO ACEBAL, José Bernardo Delegat del rector per a l'adaptació dels estatuts 

MARQUÉS CALVO, Marisol Vicerectora de Relacions Institucionals 

OBIOLS GALÍ, Martí Estudiant ETSAV 

PÉREZ FOGUET, Agustí Comissionat per a la Sostenibilitat i la Responsabilitat 
Social 

PÉREZ NEIRA, Ana Isabel Vicerectora de Recerca 

SASTRE REQUENA, Anna Vicerectora de Política Acadèmica 

 

20 MEMBRES ESCOLLITS PEL CLAUSTRE UNIVERSITARI 

11 del personal docent i investigador 

BENÍTEZ IGLESIAS, Raúl 

BOTELLA LÓPEZ, Pere 

CASAL FÀBREGA, Joaquim 

COROMINAS SUBIAS, Albert 

JARAUTA BRAGULAT, Eusebi 

JORGE SÁNCHEZ, Joan 

PARDAS FELIU, Montserrat 

RODRÍGUEZ CANTALAPIEDRA, Inmaculada 

TORRES i VIÑALS, Jordi 

USANDIZAGA CALPARSORO,Miguel 

XAMBÓ DESCAMPS, Sebastià 

3 membres del personal d'administració i serveis 

MERINO POSA, Florentino 

VACANT 

VACANT 

6 Estudiants 

ARCAS ABELLA, Oriol 

BARRIO RODRÍGUEZ, Miriam 

GONZÁLEZ FONTANA, Álvaro 

PERONA CARRASCO, Gloria 

RAMON LUMBIERRES, Daniel 

SÁNCHEZ BERRUEZO, Víctor 



 

VICEPRESIDENTS/ES DEL CONSELL DE CENTRES 
DOCENTS, DEPARTAMENTS I INSTITUTS 
UNIVERSITARIS DE RECERCA   

Vicepresident del Consell de Centres Docents   

JORDANA RIBA, Francesc de Paula EPSEB 

Vicepresident del Consell de Departaments 
 TAMARIT MUR, Josep Lluís Física i Enginyeria Nuclear 

Vicepresident del Consell d’Instituts   

SUÁREZ FEIJOO, Raúl IOC 

  

12 MEMBRES ELEGITS PELS CONSELL DE 
CENTRES DOCENTS, DEPARTAMENTS I 
INSTITUTS UNIVERSITARIS DE RECERCA   

6 deganes o degans o directores o directors de 
Centres Docents   

BERENGUER SAU, Jordi EPSC 

GRIFUL PONSATTI, Eulàlia ETSEIAT 

HUERTA CEREZUELA, Antonio ETSECCPB 

PEÑA PITARCH, Esteban EPSEM 

TRULLOLS FARRENY, Enric EPSEVG 

Vacant   

6 directores o directors de Departament   

ARGELAGUET ISANTA, M. Rosa Eng.Disseny i Pro.Sist.electrònics 

BERGAS JANÉ, Joan Enginyeria Elèctrica 

MARTÍNEZ BENASAT, Antonio Ciència dels Materials i Enginyeria Metalúrgica 

PUJOLÀ CUNILL, Montserrat Enginyeria Agroalimèntaria i Biotecnologia 

RIU COSTA, Pere Joan Enginyeria Electrònica 

SUAREZ ARROYO, Benjamín Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria 

  3 MEMBRES DEL CONSELL SOCIAL   

ASENSIO QUIÑONERO, Miquel  Consell Social 

CAMPDELACREU ARMENGOL, Víctor  Consell Social 

TORRES i CAROL, Joan  Consell Social 

 


