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El pressupost de la Universitat
Politècnica de Catalunya del
2013 tindrà una rebaixa del
10,4% respecte de l’any anterior
i això obligarà a fer noves reta-
llades, aquesta vegada també en
el capítol de personal. Així ho va
aprovar ahir el consell de go-
vern, en ratificar uns comptes
que obligaran a prescindir de 90
persones del personal d’adminis-
tració i serveis amb contracte
d’interins (sobre un total de 123)
i 132 professors i professors as-
sociats comptabilitzats a temps
complet (i com que molts treba-
llen a temps parcial, significa
que pot afectar més de 200 asso-
ciats, sobre un total de 800, se-
gons fonts sindicals).
El nou pressupost va ser apro-

vat per 28 vots a favor, 14 en con-
tra i 5 en blanc i ara està pendent
de la ratificació pel consell social
en la seva reunió de dimarts vi-
nent. El pressupost té un caràc-
ter restrictiu, ja que passa dels
310,9 milions del 2012 als 278,4
per a aquest any. Cal recordar
que l’any 2010 havia arribat fins
als 422 milions. Al capítol d’in-
gressos d’aquest any es preveu
una rebaixa de l’11,3% en els fons
procedents de la Generalitat i
del 30% en els de l’Estat, que no
es compensen amb l’augment
d’ingressos procedents de les
matrícules. Per pal·liar aquesta

caiguda es reduirà en un 6,48%
el capítol dedicat al personal, un
48% la inversió en obres i equi-
paments i un 9,7% el funcio-
nament.
La UPC va tancar l’exercici

del 2012 amb un dèficit de 10,9
milions d’euros, que agreuja la si-
tuació financera de la universi-

tat, amb un dèficit acumulat que
ja arriba als 110,7 milions, el més
alt de totes les universitats catala-
nes amb diferència. El dèficit de
l’any passat, segons la llei d’acom-
panyament de Pressupostos de
la Generalitat i el reial decret llei
14/2012 de mesures urgents de
racionalització de la despesa pú-

blica en l’àmbit educatiu, s’hau-
ria d’absorbir en el pressupost
del 2013. Atesa la impossibilitat
material de compensar aquest dè-
ficit, dimarts passat es va forma-
litzar un acord entre la UPC i la
Generalitat per tractar el dèficit
del 2012 de manera diferenciada
i fora del pressupost, cosa que

comporta l’elaboració d’un pla
que ha de permetre a la universi-
tat corregir la situació de dèficit i
garantir la seva viabilitat i auto-
nomia financera. Aquest pla in-
clou des de la possible venda
d’edificis propis (facultat deNàu-
tica, antic edifici del Centre Tec-
nològic deManresa i una nau in-
dustrial a Terrassa) fins a dife-
rents reestructuracions, com la
fusió de les escoles d’Arquitectu-
ra de Barcelona i Sant Cugat o
les dues escoles d’Enginyeria de
Terrassa. En la nota difosa ahir
pel rectorat es parla de “disminu-
ir l’activitat de les unitats que no
siguin imprescindibles per al fun-
cionament normal de l’activitat
docent, d’investigació i de trans-
ferència del coneixement reorga-
nitzant, disminuint o fusionant,

si és necessari, estructures”.
Aquest pla obliga a disminuir la
plantilla del personal docent i in-
vestigador i del PAS, de talmane-
ra que incidirà especialment so-
bre la temporalitat i l’amortitza-
ció de places vacants i ocupades
actualment per personal interí.
També preveu mesures urgents
d’estalvi energètic com el tanca-
ment de tots els centres i unitats
de la universitat durant determi-
nats períodes no lectius.
El consell de govern va estudi-

ar també una proposta dels estu-
diants que demanava a laGenera-
litat la renovació del president
del consell social de la UPC,
Joaquim Boixareu, imputat en el
cas Nóos i el mandat del qual va
finalitzar el mes de juny passat.
La petició del consell d’estudi-
ants no es va aprovar, però el rec-
tor transmetrà al Govern de la
Generalitat que l’interinatge no
és adequat i sol·licitarà el nome-
nament dels membres del con-
sell social que hagin esgotat el
seu mandat. També ahir es van
presentar més d’un centenar de
firmes d’estudiants al registre de
la UPC per sol·licitar eleccions
anticipades a rector (tocaria fer-
les elmarç de l’any vinent), enca-
ra que aquesta petició no es po-
drà estudiar fins al primer claus-
tre previst per al dia 16 d’abril.
La reunió del consell es va tras-

lladar al recinte del Poblenou de
la UPC, la qual cosa no va im-
pedir la protesta a l’exterior d’un
grup d’estudiants, professors i
PAS.c

Una estudiant a la facultat d’Arquitectura de la UPC

El dèficit de
10,9 milions del 2012
obliga la UPC a signar
un pla per garantir
la seva viabilitat

Capa la federacióde les dues escoles d’Arquitectura
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La Generalitat ahir va començar
a pagar el 30% de la factura far-
macèutica del mes passat, el ter-
cer impagament dels darrers dos
anys i que ha mobilitzat els far-
macèutics. Pel que fa al 70% res-
tant, farà el possible per pagar-lo
a final demes, quan arribin els di-
ners del Fons de Liquiditat Auto-
nòmica. “Per a la factura següent

probablement no hi haurà di-
ners”, reconeix el Departament
de Salut.
Per això, dijous, les dues patro-

nals d’hospitals concertats –la
Unió i el Consorci Salut i Social–
i els representants de les farmà-
cies vandecidir elaborar unmani-
fest comú per presentar al Parla-
ment que demani a tots els par-
tits polítics que facin alguna cosa
per protegir l’estructura sanità-
ria catalana, que ho discuteixin i

adoptin solucions. “El model sa-
nitari públic del qual tothom se
sent tan orgullós està en verita-
ble perill amb els impagaments”,
adverteix el president del Con-
sell de Col·legis de Farmacèutics,
Jordi deDalmases. “Per defensar
elmodel fa falta tranquil·litat, co-
sa que ara no tenim”, apunta la
directora de la patronalUnió,He-
lena Ris.
Salut ha deixat de pagar als

hospitals, durant el 2012, el 25%

de la factura del maig, el 100%
del juliol, i el 40% del novembre;
i del 2013, el 25% del gener. A les
farmàcies, l’octubre del 2011, l’oc-
tubre del 2012 i el febrer del
2013. En total sónmés demilmili-
ons,menys els 30milions que aca-
ben d’abonar a les farmàcies, cor-
responents al 30% del que els de-
uen del mes passat.
Tot el deute del 2012 s’intenta-

rà pagar amb càrrec a unpla espe-
cial que prepara Hisenda. Conti-
nua, però, la incertesa sobre si co-
braran cada mes o no, i per tant
les farmàcies treuen l’artilleria i
es concentraran dijous a Sant
Jaume, també comencen a reco-
llir firmes i preparen la reclama-
ció d’interessos de demora.c

LaUPCprescindiràde132professors
associats i90membresdelPAS
El pressupost es redueix un 10% i el dèficit acumulat ja és de 110milions

Les farmàcies i els hospitals concertats
demanaranprotecció al Parlament

]Les darreres setmanes s’ha
estès el rumor que les escoles
d’Arquitectura del Vallès (Et-
sav) i de Barcelona (Etsab) es
fusionaven. Fins i tot s’ha
difós un document segons el
qual l’escola de Barcelona
quedava només com un cen-
tre per a màsters i doctorats
i els estudis de grau es con-
centraven a Sant Cugat. Els
professors associats de Barce-
lona dijous van fer una assem-
blea en què van aprovar sol·li-
citar a estudiants, PAS i la
resta del professorat que

s’afegeixin a una vaga contra
aquesta possibilitat i contra
les retallades.
Tanmateix, el director de

l’Etsab, Ferran Sagarra, ha
desmentit aquest rumor i ha
negat que s’hagi aprovat cap
document en aquest sentit.
“És més –va afegir–, a Sant
Cugat no hi hauria espai per
a tots els alumnes de grau”.
El tema sembla que es va
plantejar en la comissió crea-
da en el marc del pla de viabi-
litat de la UPC (dos vicerec-
tors i dos directors d’escola).

Però segons Sagarra només
s’ha estudiat la possible fede-
ració de les escoles, i no pas
una fusió. Els directors dels
dos centres estan d’acord,
també, que han de tenir estu-
diants de grau.
Sobre la por que es rescin-

deixin contractes, Sagarra ha
indicat que té la paraula del
rector Antoni Giró que les
retallades al PDI no afecta-
ran l’Etsab.
La crisi de la UPC té un

capítol diferenciat en Arqui-
tectura, àmbit afectat per la

crisi de la professió (el 2011
el 60% dels arquitectes col·le-
giats no van fer ús del visat o
del registre col·legial), els
canvis en els plans d’estudi i
la polèmica entre les escoles
i els col·legis professionals
sobre estructura dels estudis
i habilitacions. Així, en el
marc del Consell Interuni-
versitari es va crear una po-
nència que entre altres mesu-
res estudia una reducció d’es-
tudiants en alguns centres,
però encara no ha presentat
les conclusions.
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