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La UPC es dóna un mes per negociar com evitar els acomiadaments d'interins
El Consell Social de la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), a la qual pertany l'Escola Superior Tècnica
d'Arquitectura del Vallès (ETSAV) situada a Sant Cugat, ha
suspès temporalment els acomiadaments de personal interí i
ha decidit obrir un període de negociació d'un mes amb els
afectats per evitar les amortitzacions d'aquests llocs de treball.
El Consell Social de la UPC proposa reduir un 25% el sou i la
jornada dels llocs de treball ocupats per interins i mantenir el
pressupost aprovat el març que preveia una reducció del 6,5%
en despeses de personal.

D'aquesta manera, han quedat suspesos els 84 acomiadaments previstos de personal interí que s'havien de fer
efectius a partir del maig. El Consell Social proposa ara al Consell de Govern de la UPC obrir un període de
negociació d'un mes per arribar a un acord amb la Junta del PAS funcionari. La primera proposta del Consell
Social és la reducció d'un 25% de la jornada i un 25% del sou per a tots els funcionaris, així com una reducció
proporcional de retribucions bàsiques, complementàries, triennis i pagues extres.
El Consell Social considera que aquesta mesura hauria d'entrar en vigor al juny si es volen evitar aquests
acomiadaments. A més, el Consell Social també deixa sense dotació pressupostària les places vacants no
ocupades al Personal d'Administració i Serveis (PAS) i tres reforços més.
L'assemblea d'interins ha celebrat que s'aturessin durant un mes aquests acomiadaments. La seva portaveu,
Clara Cullell, però, considera que la part negativa són les condicions 'inacceptables' que proposa el Consell
Social, ja que considera excessiva la reducció del 25% i defensa que els interins no eixuguin el dèficit de la
universitat.
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