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Pressupostos

El pressupost que les bibliote-
ques de la UPC destinen a la
compra de llibres l’any 2011 es va
veure reduït en un 50%. Això
afecta evidentment a la qualitat
del fons disponible a les bibliote-
ques, ja que per exemple a la
Biblioteca de l’ETSEIB tot just
s’ha pogut comprar la bibliografia
recomanada pels professors a les
seves assignatures, i s’han hagut
de reduir al mínim els recursos
destinats a la compra de bibli-
ografia especialitzada o altre

material de referència.
L’any 2011 també es va veure

retallada, en un 10%, la partida
destinada a la compra de
revistes, cosa que ha suposat la
cancel•lació de 6 títols de revista.
La Biblioteca també ha sofert

retallades en els pressupostos
destinats a la compra de material
no llibre, com per exemple materi-
al informàtic (portàtils que es
deixen en préstec, ordinadors
d’ús públic, etc), que també
acabaran afectant a la qualitat
dels serveis que s’ofereixen als
estudiants.

Com ens està afectant i ens afectarà el
Pla de Viabilitat Econòmica?

d’un tros de full escrit amb mala bava, en va sortir ell
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Com tots ja sabeu, la UPC es
troba en una difícil situació
econòmica. A banda de la crisi
econòmica global, que ha fet que
la Generalitat doti de menys pres-
supost les universitats catalanes,
la UPC arrossega un dèficit
d’anys enrere que ara intenta eix-
ugar, mitjançant el Pla de
Viabilitat UPC 2011-2014. Aquest
Pla s’havia d’aprovar el passat
mes de desembre, però la pressió
de la comunitat universitària no
ho va permetre, per tal que es
puguin negociar alguns punts
inclosos en el Pla. Tot i així, la
Universitat ja fa temps que està
fent retallades en els seus pres-
supostos, i que ja estan afectant
el dia a dia d’estudiants, professo-
rat i personal d’administració. En
aquest número us volem explicar
com afecten aquestes mesures a

la Biblioteca de l’ETSEIB així com
al personal d’administració en
general:

Recursos humans

Per tal de reduir el capítol I del
pressupost (el destinat a les
despeses en matèria de
personal), la Universitat ja fa
temps que està aplicant retal-
lades: des de mitjans de 2011,
que no es cobreixen ni baixes ni
jubilacions. Amés, la UPC ha pre-
vist, en el seu Pla de Viabilitat,
l’acomiadament de tot el personal
d’administració funcionari interí o
laboral temporal entre els anys
2012 i 2013. A efectes pràctics, ja
hem tingut els primers acomiada-
ments: pel que fa a les bibliote-
ques de la UPC (un dels primers
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[SabiEsQUè?]
Es farà una revisió i
reorganització de la
viabilitat de graus i
màsters.
Es redefinirà i reduirà el50% de les beques
d’aprenentatge per a
l’estudiantat

S’apujaran els preus de

determinats màsters, i es vol

ajustar més els preus al cost

real de la matrícula (incloent

més recàrrec per matrícules

de 2ª i 3ª vegada)

S’incrementaran lestaxes dels serveis depagament dels serveisuniversitaris
Es reduirà la despesa en reno-

vació i adquisició de pc’s de lli-

ure accés (aules informà-

tiques, àrea d’autoaprenen-

tatge a la Biblioteca, labora-

toris i altres espais)

col•lectius a patir aquestes retal
lades), 7 companys van ser aco-
miadats amb data de 31 de
desembre de 2011, i 9 més tenen
data de finalització de contracte el
31 de gener de 2012 (a la nostra
biblioteca han acomiadat 2 per-
sones). En total, eliminen un 14%
la plantilla de biblioteques. En tots
els casos, es tracta de persones
que estaven ocupant una plaça
existent i necessària, en cap cas
es tracta de reforços, i en molts
d’aquests casos, la Universitat, a
banda d’acomiadar la persona,
també ha decidit eliminar del
catàleg de llocs de treball
aquestes places i que per tant no
es cobreixin mai més (és a dir,
que aprimen la plantilla de
biblioteques). Tenint en compte
que actualment són 12 les
biblioteques de la UPC repartides
pels diversos campus, i que
oferim uns horaris d’obertura
amplis per adaptar-nos a la
demanda, és evident que amb
aquesta retallada de recursos
humans com la que es proposa ni
la qualitat ni la quantitat dels
serveis bibliotecaris es poden
garantir.

Tancament de la Biblioteca els
caps de setmana i festius

La Universitat ha decidit que a
partir del curs 2011/2012 les
biblioteques ja no obrin més els
caps de setmana i festius, ja que
l’obertura extraordinària de les
biblioteques en aquests períodes
té un cost de 300.000 euros anu-
als, i el Pla de viabilitat econòmi-
ca contempla dins les seves
mesures reduir aquesta despesa i
a canvi obrir sales d’estudi i aules
amb un cost econòmic molt
menor.

Pel que fa a l’ETSEIB, fins el curs
passat la biblioteca obria els caps
de setmana i festius previs als
exàmens, tant parcials com finals,
però des d’aquest curs això ja no
és possible. L’Escola, per pal•liar
aquesta mesura, posa a disposi-
ció dels estudiants sales d’estudi
i aules durant aquests períodes.
Actualment només la Biblioteca
del Campus Nord obre els caps
de setmana, però es tracta d’una
obertura temporal mentre no s’a-
cabin les obres que permetran
obrir noves sales d’estudi en
aquell campus.
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Es reduirà el nombre deprofessorat temporal
FULLONERO: dit d'aquell que no té en compte l'eficiència energètica en la regulació de la temperatura (de la biblioteca)

Biblioteca del Campus Nord abans d’obrir aquest cap de setmana.


