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Acord del Consell de Govern de la UPC, reunit en sessió extraordinària el 22 
de juny de 2011, per analitzar la greu situació econòmica de la Universitat i 
la necessitat consegüent de posar en marxa un pla d’actuació 
 
Conscient de la situació econòmica del país i de la necessitat de dur a terme mesures de contenció 
pressupostària, la UPC va aprovar, amb un esforç important, un pressupost per a 2011 de 343,15 milions 
d’euros ―un 18,7 % inferior al de l’any 2010. És un pressupost elaborat amb criteris d’austeritat i d’estalvi, 
seguint els mandats del Pla d'estabilització pressupostària, iniciat l’any 2009. 

El mes de març de 2011, el Govern de la Generalitat de Catalunya comunica a les universitats la intenció de 
reduir dràsticament les transferències corrents per a l’exercici de 2011. Aquesta transferència, en el cas de la 
UPC, s’ha concretat en 139 milions d’euros, xifra que suposa una reducció del 22 % respecte a l’any 2010. 
D’altra banda, el Pla plurianual d’inversions universitàries 2011 s’ha reduït, en el cas de la UPC, a 5,2 M€, 
quantitat que significa una disminució del 75 %. 

Així mateix, la Generalitat de Catalunya té un deute reconegut amb la UPC de 21,3 M€. Igualment, continua 
pendent que s’aclareixi la situació dels 24,5 M€ de crèdits que s’han de retornar en concepte d’ajuts a parcs 
científics i tecnològics de la convocatòria 2005-2006, que la Generalitat es va comprometre a assumir. 

En aquest context, la UPC no pot acceptar una reducció tan radical com la que se'ns pretén imposar des de 
la Conselleria. L’aplicació d’aquestes mesures impediria el dret efectiu a l’autonomia universitària i significaria 
un retrocés important en els nostres nivells de qualitat i d’excel·lència, alhora que es malmetrien els esforços 
que la nostra comunitat universitària ha fet per situar la UPC com a referent internacional. 

Reivindiquem el reconeixement de la importància de la universitat ―i concretament de la Universitat 

Politècnica de Catalunya― en el desenvolupament del sistema productiu del país. Més encara en moments 
com els actuals, en què es reconeix que la universitat és un motor clau per a la superació de la crisi. La 
formació de les noves generacions, la recerca i la transferència del coneixement articulen el futur de la nostra 
societat. 

La universitat ha de ser considerada un àmbit tan estratègic com ho són la sanitat i l’educació (àmbit al qual, 
d’altra banda, la universitat també pertany), que són sectors en què la reducció del finançament públic ha 
estat inferior al 10 %. Les retallades que se’ns imposen, molt superiors a aquest percentatge, arrisquen la 
capacitat de reeixir. És per aquests motius que les considerem inacceptables. 

Per tot això, el Consell de Govern de la UPC, reunit en sessió extraordinària el 22 de juny de 2011,  

ACORDA 

Primer. Encomanar al rector de la UPC i instar el Consell Social que transmetin a la Generalitat de Catalunya 
que la Universitat Politècnica de Catalunya ja ha dut a terme mesures de contenció amb criteris d’austeritat i 
estalvi, i que no pot assumir la disminució de la transferència corrent en els termes proposats unilateralment; 
que li exigeixin el respecte a l'autonomia universitària i que doti la UPC dels recursos necessaris per 
desenvolupar les seves funcions.  

Segon.  Elaborar i presentar a la Generalitat un Pla de viabilitat de la UPC 2011-2014 que permeti garantir 
l’activitat de la Universitat i mantenir-la en el nivell de qualitat i excel·lència que l’han situada com a referent 
internacional i motor de desenvolupament del país. 

Tercer. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya perquè, juntament amb les universitats públiques 
catalanes, adopti les decisions estructurals necessàries per ordenar i fer viable financerament i socialment el 
conjunt del sistema universitari català. 


