
DECLARACIÓ CONJUNTA SOBRE LA GESTIÓ ECONÒMICA DE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE 

CATALUNYA I EL SEU IMPACTE EN LES TREBALLADORES, ELS TREBALLADORS I L'ESTUDIANTAT 

 

JUNTA DE PAS-F  -  COMITÈ DE PAS-L  -  JUNTA DE PDI-F  -  COMITÈ DE PDI-L 

 

Benvolgudes i benvolguts membres de la comunitat universitària, 

Com bé coneixeu, el proppassat 26 de Juny el rector ens va comunicar el retard en el 

pagament de la nòmina del mes i la disminució d'un 30% en la quantia a cobrar, sense precisar 

en quin moment se'ns retribuiria la diferència fins la totalitat del sou. 

Hi ha problemes de tresoreria que, finalment, vol dir manca de previsió i gestió ineficaç. Som  

l'única universitat de l’Estat espanyol i, en particular, de Catalunya on l'equip de govern ha 

endarrerit el pagament i forçat una disminució de les retribucions dels seus treballadors i 

treballadores malgrat que les aportacions de la Generalitat no han canviat d'un mes a l'altre. 

En l'entorn d'aquest fet s'evidencien altres qüestions que cal denunciar: 

 Hi ha hagut manca de veracitat i transparència en la comunicació per part del rector. 

En el Consell de Govern del 2 de maig el rector anuncià una ampliació de la pòlissa de 

crèdit que, ara ens ha dit, encara s'estava tramitant. 

 No s'han respectat els òrgans de govern de la universitat: la Comissió Econòmica del 

Consell de Govern no ha rebut informació ni ha analitzat i debatut les diverses 

alternatives davant la situació creada ni les prioritats dels pagaments a fer.  

 De fet, els òrgans de govern desconeixen si s'han produït o no altres pagaments durant 

aquest mes, com ara pagament a proveïdors, pagament d'encàrrecs de col·laboració o 

d'altres. 

 No s'han respectat els canals de diàleg i negociació amb el conjunt dels treballadors 

perquè no s'han plantejat, ni negociat amb els òrgans de representació sindical, 

alternatives possibles de pagament (aplicar un mateix percentatge reductor a tothom 

era l'única solució?) 

Paral·lelament al retard de la nòmina i a la incertesa sobre el futur, la gerència posa en marxa 

l'augment de jornada del PAS, l'anul·lació de la regulació de les reduccions de jornada per cura 

de familiar, i la reducció de sou i jornada del PAS interí,  alhora que els informes de la 

Sindicatura de Comptes parlen d'alts nivells de despesa en conceptes poc acadèmics, es 

requalifiquen arbitràriament perfils de llocs de treball amb augments de retribució, per 

aprovació d'opaques i mal justificades Relacions de Llocs de Treball, s'evita fer estudis 

d'optimització de costos que permetessin minimitzar l'impacte sobre el capítol de personal, es 

continua el pagament de lloguer en edificis com ara el de la Fundació Politècnica i es continuen 

projectes de nous campus universitaris. 

En el marc d'una suposada contenció pressupostària, enguany les treballadores i els 

treballadors ja hem patit acomiadaments tant de PAS com de PDI, rescissió de contractes de 



personal que portava molt de temps entre nosaltres, pèrdua d'importants drets laborals que 

condicionen el nostre futur, i enormes augments del preu de les matrícules dels estudiants 

contra resolucions del Claustre Universitari.  

Aquesta situació fa palesa la mala gestió de l'equip de govern actual de la UPC. 

  

Per tot això, les entitats sotasignats convoquem tota la comunitat 

universitària a concentrar-nos davant l'edifici del rectorat, Torre-Girona, 

el dia 10 de Juliol a les 10:00 del matí  

 per exigir responsabilitats a l'equip de Govern actual,  

 per evidenciar la nostra disconformitat i més gran indignació amb la pèrdua de llocs de 

treball, retribució i drets laborals,  

 per  reclamar una gestió millor i un govern millor de la UPC, 

 per recordar al rector que va ser elegit d'acord amb un programa i uns compromisos 

que no està complint. 

 per exigir el pagament del 30% pendent de juny 

També, per reclamar-li al Govern de  la Generalitat de Catalunya polítiques que enforteixin la 

universitat pública, en correspondència al motor de progrés social que és, se'ns demana que 

sigui i volem que segueixi sent. 

 

JUNTA DE PAS-F  -  COMITÈ DE PAS-L  -  JUNTA DE PDI-F  -  COMITÈ DE PDI-L 

I SINDICATS DE JUNTES I COMITÈS DEL PAS I PDI QUE PER DECISIÓ UNÀNIME  

S’ADHEREIXEN A LA CONVOCATÒRIA 


