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             Personal Docent i Investigador laboral 
 
La Universitat ha estat una de les institucions on s’ha fet 
palesa la situació de crisi que hem patit en els darrers 
anys i que continuem patint.  
 
Noves legislacions i normatives ens han portat a una 
pèrdua de drets que ens varen costar molt d’aconseguir.  
 
Els delegats de la FETE-UGT defensem la millora de les 
condicions laborals dels treballadors de les universitats, 
mitjançant el nostre treball en els diferents espais i 
meses de negociació. Quan és necessari també 
mitjançant mobilitzacions i recursos davant els tribunals. 
 
Darrerament s’ha aconseguit la resolució favorable del 
retorn de part de la paga extra de l’any 2012  i  també 
s’ha aconseguit que a partir del mes de gener del 2015 
es faci efectiu el pagament dels complements, de 
docència i de recerca, que ja tenien reconeguts els 
agregats interins. 
 
Els nostres delegats de prevenció participen en el 
Comitè  de Seguretat i Salut de la universitat, per 
garantir que el personal treballi de forma segura, 
potenciant la planificació de mesures correctores i el 
seguiment dels problemes concrets. 
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Volem tenir referents en cada Facultat i/o Departament 
per mantenir el contacte continuat amb els diferents 
col·lectius de PDI -Laboral, informant i demanant-los 
l’opinió sobre els temes que ens afecten.  
 
 
 
 
 

Ara et demanem el teu vot per escollir els 
delegats de personal  

del PDI – Laboral  
al Comitè d’Empresa d’aquesta 

universitat 
 

17 de desembre 2014 
I recorda: 

vot electrònic 
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Els integrants de la candidatura d’UGT volem 
 

Estabilització i promoció per les diferents figures de 
PDI-L 

 
- Treballarem per eliminar la taxa de reposició que ha 
portat a la universitat a una situació límit. 
Aquesta taxa, que va ser imposada via RD al juliol del 
2013,només permet crear un 1 contracte estable  si hi ha 
10 jubilacions.    
La situació que ha generat és l’aparició d’unes  figures de 
professorat en situació laboral cada cop més precària. Els 
professors que acaben el seu període de Lectors no 
poden estabilitzar com a Agregats i es mantenen ara per 
ara com “agregats interins”.  
 
- Els pressupostos estatals del 2015 permetran 
augmentar aquesta taxa de reposició fins el 50%. En els 
propers mesos cal negociar com s’aplicarà aquest 
increment i preparar una proposta de Plantilla Teòrica 
de PDI pels propers anys. 
 
- En el conjunt de les UUPP Catalanes cal buscar una 
sortida per l’estabilització del professorat agregat interí. 
 
- També volem buscar els mecanismes que permetin que 
el pas de Lector a Agregat (o d’agregat interí a agregat), 
és a dir l’estabilització, tingui lloc mitjançant concursos 
interns. 
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- Defensarem que la promoció i l’estabilització del PDI 
sigui transparent i basada en regles clares i justes, per 
això estem demanant participar en l’elaboració d’una 
Plantilla Teòrica de PDI. 
 
- Defensarem que els professors col·laboradors 
mantinguin la seva condició de figura estable i, per tant, 
treballarem per a que quan els col·laboradors 
acompleixin els requisits corresponents, puguin passar a 
Agregats i també per a que els que decideixin romandre 
en aquesta categoria ocupin una posició que en cap cas 
sigui menystinguda.  
 
- Estudiarem en les Meses de Negociació la creació d’una 
nova figura de professor “pre-doc” que permeti ser la 
porta d’entrada als cossos acadèmics i no una mera 
figura de rotació.  
 
- Defensarem la permanència del professor associat a la 
nostra universitat i la seva articulació coherent dins de la 
Plantilla de PDI.  
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Reconeixement de la dedicació del PDI 
i  millores en les avaluacions 

 
- Seguir forçant a que s’estableixin els temes necessaris 
amb l'AQU per tal que el professorat agregat interí pugui 
demanar  nous trams de recerca, imprescindible per tal 
de no frenar la carrera professional d'aquest col·lectiu.   
 
- Pensem que és necessari l’aprovació de l’Estatut del 
PDI o d’un Regim de Dedicació del PDI  que estableixi els 
drets, deures i funcions del PDI en tots els àmbits 
(docència, recerca, transferència, innovació i gestió), 
expressats d’una manera clara i avaluables deforma 
transparent. 
 
-Treballarem per millorar l’avaluació interna: enquestes, 
criteris d’avaluació del professorat en el que es refereix a 
docència, recerca, transferència i gestió duta a terme pel 
professorat, en especial per restablir criteris que estiguin 
perfectament definits i siguin absolutament clars i auto 
avaluables. 
 
- Defensarem que els requeriments del sistema 
d’avaluació siguin assolibles i que tinguin en compte les 
circumstàncies (trajectòria personal, baixes maternals,...) 
i els mitjans dels quals disposa cada PDI.  
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- Reconeixement de les tasques de generació d’ingressos 
com un mèrit per a l’avaluació del PDI atès que molts 
grups estan recolzant econòmicament els seus 
investigadors (i per tant, capitalitzant la universitat) 
mitjançant els ingressos derivats de serveis i convenis. 
 
-Exigirem un pla de millora que permeti al PDI solucionar 
les deficiències mostrades per les avaluacions i 
progressar en la seva competència. 
 
-Participació en la presa de decisions en els temes de 
formació del PDI laboral. 
 
 
 
 

Una Universitat Pública de qualitat 
 
- Reivindiquem que el personal de les universitats és 
l’actiu fonamental del sistema universitari.  
 
- Ens implicarem en la promoció de sistemes de govern 
millors, que impliquin més participació, més 
comunicació, més transparència, més coordinació 
horitzontal, i, conseqüentment, més eficàcia.  
 
- Reclamarem finançament públic, estable i planificat en 
el temps.  
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- Farem vigilància i control de les altes i baixes dels 
contractes de PDI per garantir que s’ajusten als 
compromisos adquirits i pactes assolits, en el sí de la 
Mesa de seguiment del Conveni PDI-L i en la nostra 
universitat. 
 
- Defensarem i ens implicarem en la transparència 
absoluta de la gestió econòmica, fent propostes per 
l’optimització dels recursos dins del capítol 1. 
 
- Demanarem una aposta en ferm en relació a la I+D+I , 
ja que la major part de la investigació es realitza a les 
nostres universitats. La disminució del  finançament 
públic de la Recerca, deixa a molts grups de recerca en 
una situació asfixiant econòmicament parlant. 
 
-Recolzarem que els preus de matrícula tendeixin a zero i 
un sistema de beques basat en la capacitat econòmica 
dels estudiants que representi un increment substancial 
envers l’actual.  
 
-Demanarem ser presents en la negociació en tots 
aquells temes que l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic 
(EBEP) i el conveni de PDI Laboral  preveu. 
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T’hi apuntes? 
La teva participació ens 

dóna la força per fer la UdG 
que totes i tots volem 

 

 
Vota’ns ! 

17 de desembre 2014 
vot electrònic 

 
 

Universitat pública i de qualitat 
Gestió transparent, democràtica i 

participativa 
Treballadors, la nostra raó de ser 
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Et presentem la nostra llista 
 

una llista que vol ser plural.  
 

Hi participa personal de diferents facultats, 

departaments i tipus de contractació.  
 

També persones que ja tenen experiència en 
Comitès anteriors i altres que es presenten 

per primer cop. 
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Fac. d’educació i psicologia Col·laboradora  perm.  doctora 

Fac. de Lletres       

Fac. Econòmiques i Empresarials 

Fac. de Ciències       

Esc. Politècnica Superior      

Fac.d’educació i psicologia  

Fac.d’educació i psicologia  

Fac.de Dret 

Fac.de Dret 

Fac.de Lletres       

Fac.de Dret 

Fac.d’Educació i Psicologia  

Facultat de Dret  

Fac.de Ciències      

Fac.Econòmiques i Empresarials   

Fac.d’educació i psicologia  

Eulàlia Guiu *  
Olga del Rio 

Nicolas Boccard*  

Manuel Vera 

Lino Montoro 

Dolors Cañabate* 

Oscar Prieto* 

Judit Baseiria 

Josep M Aguirre*  

Diego Varga 

Albert Navarro  

Gloria Muñoz*  

Mariona Illamola 

Jordi Viñas 

Konstantina Zerva  

Elena Duque* 

Carlos Aller Fac.Econòmiques i Empresarials   

Mònica Punti Fac.de Lletres       

Anna Menció Fac.de Ciències   

Sandra Heras Fac.de Ciències   

Albert Saló Fac.Econòmiques i Empresarials   

Carolina Martí Fac.de Lletres       

Lectora 

Agregat 

Lector 

Lector 

Agregada interina 

Lector 

Associada 

Associat 

Agregat interí 

Visitant 

  Associada 

Agregada interina 

Agregat interí 

Lectora 

Agregada interina 

Visitant 

Associada 

Lectora  

Lectora 

Associat 

Agregada interina 

Silvia Pereira Fac.de Dret Lectora 

Javier Valbuena Fac.Econòmiques i Empresarials   Visitant 

Joan Godoy Fac.d’educació i psicologia  Agregat 

Maria Masgrau Fac.d’educació i psicologia  Lectora 

* Experiència en el Comitè


