
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSITAT PÚBLICA

RECULL D’INFORMACIONS PER UNIVERSITATS

UAB

PDI 

- L’equip de govern es reuneix amb els caps de departament per parlar de les retallades. 
- S’ha fet una assamblea de professors per parlar de retallades de les plantilles
- Es calcula que s’han de acomiadar 196 professors de la plantilla estructural 

PAS 

- Rescissió de contractes dels interins

Estudiants 

Es preveu una pujada de taxes molt elevada per al proper curs. 

Accions : 

- S’ha filtrat a EFE i quan han trucat el Rectorat ha negat les retallades
- Alguns caps de departament han convocar consells de departament i es plantegen 
dimitir si han d’aplicar les retallades. També s’ha parlat d’insubmissions dels 
departaments a l’hora de acceptar-les. 
- La Junta de la UAB de comunicació insta al rectorat a no acceptar-les

UB

Es tanquen edificis al agost

PDI

Reducció pressupostaria de 8 milions en PDI que no es concreta com s’aplicarà. 
- UB Raval-Filosofía Segons la Junta de Facultats

- No es faran noves contractacions. 
- Els becaris quan finalitzin han de marxar.
- No hi haurà noves jubilacions

PAS 
Reducció pressupostaria de 4 milions en PAS que no es concreta com s’aplicarà. 
No es sap si es renovaran o no els contractes temporals. Molts contractes temporals 
acaben el 30 de Juny. 

Estudiants



Es preveu una pujada de taxes del 13%. Segons va dir el rector es farà una pujada que 
afectarà proporcionalment segons els ingressos.

UPC

PDI

- S’imposa un control sobre el càlcul d’hores de recerca i en funció d’això qui faci 
menys recerca haurà d’acceptar més càrrega docent. Uns 1.500 professors (Gairebé tota 
la plantilla de la UPC ha fet reclamacions davant aquesta mesura) 
- Hi ha una reducció de l’encàrrec docent del centre, per tant es calcula que les plantilles 
s’hauran de reduir un 10%. Segons els representants sindicals unes 350-400 persones. 
Els associats a temps parcial. probablement.
- El personal de la UPC estan sobre tot en peu de guerra pel tema de la Governança :

- Es perden totes les competències del Claustre
- El director és qui passa a designar càrrecs

PAS

No es renoven els contractes. Tres persones en situació temporal ja han perdut la seva 
feina.

Estudiants 

També es preveu una pujada de taxes al Setembre

UPF 

El proper dimecres el Consell de Govern es preveu que aprovi les retallades i desprès el 
Consell Social. 
Es tancaran els edificis en dies no lectius

PDI

Als associats se’ls insta o bé a fer el mateix i cobrar la meitat o bé  a assumir el doble de 
càrrega docent.

Es planteja establir un control horari dels investigadors mitjançant un còmput de les 
hores al ordinador.

Estudiants

Es preveu una reducció de grups
Es preveuen nous Màsters i nous Graus
Es preveuen pujades de taxes; 

- Els màsters es pujaran el que es pugui



- En les taxes generals:
      En primera matriculació: 16%, en la segona 50% i en la tercera 100%

UdG

La rectora ha enviat un mail anunciant la desaparició d’alguns graus (Filologies/ 
Filosofia)

URV

Externalització de serveis
Es tanquen els edificis al agost

PDI

- No hi ha renovació de contractes a Lectors i s’augmenten els associats. No es trauran 
places d’agregat. 
- Es planteja establir un còmput de les hores dedicades a la investigació. 

Estudiants
S’han obert graus amb moltes mencions que no estaven aprovades i ara no es sap si 
es podran mantenir.
.

VALORACIONS

1. Hi ha una manca general de transparència
2. Es juga al alarmisme plantejant que les retallades proposades des de la 

universitat seran inferiors a les que vindran de la generalitat, instant a acceptar 
aquestes. 

3. S’està atacant als sectors més precaritzats laboralment
4. L’objectiu és disminuir la plantilla tant com evitar consolidar una categoria 

laboral com a professor.
5. La estratègia global és la mateixa que en Sanitat
6. Hi ha o no hi ha una estratègia a llarg termini.? No es concreten les xifres 

esperant a passar el 23 de Maig? O bé ja es coneixen i estratègicament no es 
donen xifres per aquest motiu.?

7. Cal exigir en tot cas un model global de la reforma que permeti veure quin és el 
disseny que guia les reformes que es fan de manera fragmentària. 

8. Cal tenir en compte que l’argument de que els estudiants només paguen amb la 
matricula un 10% del cost global és un argument fal·laç, doncs en aquest cost 
global es contempla el cost de tota la universitat, incloent la investigació. No hi 
ha càlculs fets sobre la relació real entre el cost de la matricula dels estudiants i  
el cost global de la seva formació. 


