
Prou acomiadaments! 

El 15 de maig la gerència de la UPC vol presentar al Consell Social l’amortització de 7 places  
estructurals  de  personal  d’administració  i  serveis  de  la  Universitat.  L’aprovació  d’aquesta 
mesura implicaria l’eliminació d’aquests  llocs de treball en els serveis generals de la Universitat 
i l’acomiadament dels treballadors i treballadores interins que els ocupen.

Segons la gerència, aquests acomiadaments estan justificats per la difícil situació econòmica 
de la universitat i per la necessitat de reorganitzar els serveis. 

1.-  La discriminació de la ‘llista negra’. A la UPC, la retallada no s’aplica amb un mateix 
criteri  per a tots els treballadors temporals,  sinó que s’efectuen acomiadaments a partir  de 
“llistes negres”. Al juliol de 2011, es van acomiadar 21 treballadors, i al desembre, 34 més. Ara, 
se’n vol acomiadar 7. Aquest degoteig vol reduir l’atenció sobre els acomiadaments i instaura 
una  política  discriminatòria  i  subjectiva,  amb  escassa  incidència  en  l’eficiència  econòmica. 
L’objectiu de la mesura és servir d’exemple de l’esforç que fa la Universitat i s’ha començat fent  
les  llistes  negres  als  serveis  generals  per  després  aplicar-les  al  personal  de  les  escoles,  
instituts i departaments.

2.-  Acomiadar  sense  organitzar  les  tasques.  La  gerència  afirma  que  s’acomiada  a  les 
persones que fan tasques que es poden suprimir o que poden ser assumides per personal fix. 
Però els integrants de les “llistes negres” es decideixen des de la cúpula de gerència, sense  
valorar les conseqüències amb els responsables de les unitats afectades. Hi ha unitats en què 
s’ha acomiadat personal al desembre i que ara busquen un reforç!

Fins ara, tots els acomiadaments els ha dut a terme la gerència. Però les persones de la “llista  
negra” des de gener legalment ocupen una plaça catalogada a l’estructura de la Universitat 
fins que es convoqui una oposició. La gerència no pot acomiadar-les, per fer-ho cal que el  
Consell de Govern proposi al Consell Social que elimini les places. 

Per tant, demanem als membres del Consell Social:

- L’aturada immediata de l’acomiadament del personal interí de la UPC.

- Una valoració real de totes les alternatives per reduir la despesa del capítol 1 de 
personal  de  la  Universitat  abans  de  seguir  eliminant  llocs  de  treball,  enviant 
persones a l’atur i destruint la qualitat del servei que ofereix la UPC.

- L’establiment de criteris generals, objectius, transparents i no discriminatoris a 

l’hora d’aplicar les retallades al personal temporal. 

Perquè l’excel·lència de la UPC depèn de les persones que hi 
treballen! 

No als acomiadaments! 


