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NOTA DE PREMSA

Nota informativa sobre l’informe 12/2013, relatiu a les despeses de
personal de la Universitat Pompeu Fabra, exercici 2011
BARCELONA, 24 de juliol de 2013.- La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en
compliment del seu Programa anual d’activitats, ha fiscalitzat les despeses de
personal de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de l’exercici 2011.
El ponent de l’informe, aprovat pel Ple de la Sindicatura l’11 de juny del 2013, és el
síndic Jordi Pons i Novell, responsable de la fiscalització dels departaments de
l’àmbit de la cultura i la formació de la Generalitat de Catalunya, de les universitats
públiques catalanes i dels comptes de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals.
La fiscalització ha inclòs la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb
les despeses de personal de la UPF de l’exercici 2011. L’informe també conté alguns
aspectes relatius a l’activitat acadèmica, al retiment de comptes i a la liquidació del
pressupost.
Les despeses de personal registrades en el capítol 1 del pressupost de despeses de
l’exercici 2011 han estat de 60,55 M€, que representen un 48,69% de les obligacions
reconegudes aquell exercici. A més, també s’han registrat despeses de personal en
els capítols 2, 4 i 6 del pressupost de despeses.
En el curs 2010-2011 hi havia 9.993 estudiants matriculats a la UPF, s’hi van
incorporar 3.323 alumnes nous i es van titular 2.449 estudiants. En el curs 2010-2011
la UPF comptava amb 1.193 PDI (personal docent i investigador) i 687 PAS (personal
d’administració i serveis), a més de tenir personal d’administració i personal
investigador contractat per a projectes de recerca. La taxa d’abandonament per a
una cohort, sense tenir en compte els alumnes que reingressen en altres estudis, se
situa al voltant del 32% al cap de cinc anys d’haver començat els estudis.
En l’apartat 7.1 es resumeixen les principals observacions que es deriven de la
fiscalització efectuada, mentre que en l’apartat 7.2 es fa un conjunt de
recomanacions que poden contribuir a la millora de la gestió de les despeses de
personal de la UPF. Aquestes recomanacions són les següents:
1) La UPF ha de complir estrictament la normativa vigent pel que fa a les
remuneracions del PAS i del PDI.
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2) La UPF hauria de fer les modificacions necessàries en l’RLT (relació de llocs de
treball) del PAS per tal que s’ajustés completament a la normativa vigent i
publicar-la en el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya).
3) La UPF ha d’adaptar els plans de jubilació voluntària a la normativa vigent.
4) La UPF ha de prendre els acords necessaris per adaptar l’aplicació dels articles
17 i 18 de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació a la mobilitat del seu
personal investigador, i concretar els diferents tipus d’entitats, les modalitats
d’adscripció de PDI a altres entitats, així com les autoritzacions per prestar
serveis en societats mercantils. Els acords han de recollir explícitament les
obligacions del PDI envers la Universitat i les compensacions que, si escau,
correspongui percebre a la Universitat i han de vetllar perquè en cap cas hi hagi
un cost per a la Universitat i perquè quedi garantit el compliment de les
obligacions del PDI.
5) La UPF hauria d’elaborar i aprovar una regulació de les condicions d’accés a
cada una de les categories de professor associat, tal com preveu el conveni
col·lectiu del PDI laboral i fer les contractacions de professors associats
mitjançant concurs públic.
6)

La UPF ha d’elaborar i aprovar una normativa reguladora de la participació del
seu personal en activitats de l’article 83 de la LOU (Llei orgànica d’universitats) i
establir els mecanismes de control adequats per garantir el compliment dels
límits retributius fixats per la normativa vigent.

7) La UPF ha d’elaborar i aprovar una normativa que estableixi els requisits i les
condicions específiques dels investigadors postdoctorals i dels investigadors
ordinaris i que reguli la docència que aquests investigadors puguin fer i la
remuneració que els correspongui.
8) La UPF ha d’utilitzar la figura del professor visitant en la forma establerta per la
normativa i no per substituir altres figures contractuals.
9)

La UPF ha de promoure la signatura dels convenis amb institucions sanitàries
per a la creació de les places vinculades i adaptar les retribucions dels
professors que les ocupin a la normativa aplicable.

10) La UPF ha de constituir el servei d’inspecció per al seguiment i control de la
disciplina acadèmica previst en el Reial decret 898/1985, del 30 d’abril, sobre
règim del professorat universitari.
11) La UPF ha d’adaptar la dedicació docent del seu professorat a la normativa
vigent.
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