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A més, el rector sembla que no en
té prou amb tants "caps pensants"
i que vol 3 persones més al seu
favor que en total cobrarien
203.400€ anuals i s'ha aprovat
que tots ells cobrin un 10% més
en concepte d'un complement
específic, la qual cosa suposa
una despesa de 5.109,08 € ad-
dicionals.

Si sumem aquestes quantitats
obtenim:
1.597.976,82 + 203.400 +
5.109,08 = 1.806.485,90 € que
correspon a 2,55 vegades més
el pressupost de l'escola anual.

Al ser de confiança tots aquests
càrrecs no es treuen a concurs
públic i són escollits per el Consell
de Direcció de la UPC.

MÉS RETALLADES ...

d’un tros de full escrit ambmala bava, en va sortir ell

FULLONERO: dit d’aquell que retalla a les classes més baixes i no el seu souPASSA EL FULL !
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Benvolguts tots de nou.

Tornem a ser aquí. Sembla que
amb un Fullonero no n'hi ha hagut
prou per explicar-vos les retal-
lades que afecten a la UPC i
també en concret a l'ETSEIB.

A continuació us explicarem més
ajustos pressupostaris que
afecten a la vida universitària i
també en concret als estudiants.

Per començar a exposar-vos el
tema us mostrem a continuació
un quadre-resum que exposa els
costos de l'escola previstos per
l'exercici de l'any 2011 comparat
amb l’any 2010. El pressupost
inicial de l’any passat era de
1.008.530€.

Tinguem en compte que un
54,6% dels ingressos prove-
nen de fons privats com conve-
nis, càtedres, lloguers d’aules, etc

Si el fet d’observar aquestes
xifres t’ha produït una gran
INDIGNACIÓ, tens dues opcions,
emprenyar-te com una mona i
seguir fent el mico al pati dels
monos o bé pots fer-ne ressò a
Plaça Sant Jaume aquest
Dijous 26 de Maig a les 18:00h
en la manifestació que ha con-
vocat la PUDUP (Plataforma
Unitària per la Defensa de la
Universitat Pública)

Recorda també que a Plaça
Catalunya hi falta gent, i a més
disposen de Sala d’Estudi i
Biblioteca.

Conceptes Total 2010 (€) Total 2011 (€) Diferència %
Docència Dept. 228.228 159.759 - 30%
Docència Escola 272.563 224.672 -17,5 %
Institucional 73.100 47.550 - 35 %
Gestió 247.119 139.923 - 43,4 %
Infraestructures 173.067 118.618 - 31,5 %
Proj. Específics 13.436 6.000 - 55,3 %
Altres 1.017 10.597* *Romanent 2010
Pressupost TOTAL 1.008.530 707.119 -30%

[INDIGNA’T perquè ...]
L’any que ve el preu

de matrícula continua

pujant, serà d’un 3,6%

més car que enguany.

Es retallen fons de Educació

i sanitat, però a la vegada es

rescaten als bancs.
La Universitat ha deix-

at de ser una font de
pensament crític.

Tanquen l’escola molts

caps de setmana i a l’estiu

per estalviar despeses

El govern dedica vuit

vegades més de

pressupost en en el

ministeri de defensa

que en universitats



Com s'ha pogut observar, el pres-
supost total per l'exercici 2011 de
l'escola (després de les retal-
lades) és de 707.119 € anuals.
D’aquests ingressos respecte
l’any passat s’ha fet una retallada
del 40% de fons PÚBLICS.

Hem pogut veure que aquestes
retallades afecten a l'escola en
tots els temes (Tant docència,
gestió inversions, ...) i a part
d'aquestes retallades n'hi ha més:

Fins ara, tots els estudiants, per el
fet d'estar matriculats en aquesta
escola disposàvem de 9,00€ en
fotocòpies i impressions els
quals l'any que ve passaran a
ser 0,00€.
Sí, no tindràs ni un euro per a
fotocòpies pel fet d'estar matricu-
lat a l'escola.

Altres ajustos pressupostaris que
s'aplicaran l'any que ve, són les
Assignatures de Lliure Elecció
(ALE). No hi ha ni un euro desti-
nat a impartir més ALE per el
proper any, és a dir, totes les ALE
que es faran són aquelles que el
professor vulgui impartir de forma
voluntària o perquè creu que pot
ser interessant fer-la.

Aquest fet el justifiquen amb l'ar-
gument que amb el grau no són
necessàries, però, i tots aquells
que encara estem en el pla 94
QUÈ? NO EXISTIM???

Sapigueu que també els pressu-
postos de les associacions
també es veuran reduïts per les
activitats que duen a terme, i
per posar-ne un exemple, l'any
que ve no tindrem pressupost per
realitzar el Dia Per la Música, tot i
que potser el fem.

Tanmateix aquestes retallades
que s'estan fent no afecten a
tothom per igual. Vegem tot
seguit quines coses no es retallen
a la UPC:

La taula adjunta ens mostra els
sous del que podríem anome-
nar "jefazos" de la UPC, els
quals no s'han retallat.

Tots aquests sous (anuals) es
destinen a pagar els sous d'aque-
st personal eventual.

Això vol dir que estan nominades per el rector de caràcter no perma-
nent i desenvolupen funcions expressament qualificades de confiança
o assessorament especial.

FULLONERO: dit d’aquells “amiguetes” que cobren 2,55 vegades més que el pressupost assignat a l’Escola més gran de la UPC.

nº Denominació Total (€/any)
1 Gerent/a 110.000
2 Vicegerent/a Personal, Organització i SI 99.000
3 Vicegerent/a Docència, Recerca i Serv. Univ. 99.000
4 Vicegerent/a Economia i Patrimoni 99.000
5 Director/a Àrea de Planificació, Aval. i Qualitat 88.000
6 Director/a Àrea de Serveis Universitaris 88.000
7 Director/a Àrea de recerca 88.000
8 Director/a Àrea de docència 88.000
9 Director/a Àrea Sistemes d’Informació 88.000

10 Director/a Àrea Organització 88.000
11 Director/a Àrea Jurídica 88.000
12 Director Àrea Rel. Inst. i Comunicació 88.000
13 Cap Àrea de Rel. Inst. i Comunicació 70.400
14 Cap Gabinet Rector 58.117
15 Tècnic/a de seguiment i programació de proj. 58.117
16 Cap de l’Oficina per a l’Admin. Electrònica 57.090
17 Tècnic/a de l’Associació d’Amics de la UPC 54.651
18 Cap del Gabinet del Consell Social 54.179
19 Assessor/a Jurídic/a 45.000
20 Assessor/a Jurídic/a 45.000
21 Cap de la secretaria del rector 44.411

TOTAL 1.597.967


