
Qui som? 
Som el personal precari de la Universitat de Bar-
celona, professorat associat, doctorandes (beca-
ris de recerca), professorat col·laborador, lectors 
i exlectors degradats a associats, investigadors 
postdoctorals, professorat agregat interí i agregat 
permanent, aquells a qui la UB maltracta any rere 
any, majoritàriament amb condicions laborals de 
misèria i sense possibilitats d’estabilització.

Què volem?
Volem transformar la universitat aprofitant la capac-
itat de negociació amb l’equip de govern que té el 
comitè d’empresa. De fet, pretenem obrir el comitè 
a totes les reivindicacions del PDI laboral, pressionar 
fins on calgui per eliminar les múltiples situacions 
de precarització laboral, lluitar per substituir l’actu-
al model d’universitat per una altra de transparent, 
pública i de qualitat, inclusiva i participativa, que no 
segregui ningú per raons econòmiques i que defensi 
la igualtat i diversitat de gènere. Per a tot això cal un 
comitè d’empresa potent que, a nivell de condicions 
laborals, forci una nego+ciació col·lectiva dins la UB i 
que alhora estigui a la Mesa d’Universitats per mod-
ificar el conveni col·lectiu del PDI laboral de les uni-
versitats públiques catalanes. Necessitem obtenir la 
majoria absoluta, NECESSITEM EL TEU VOT!

TRANSPARÈNCIA I UNIVERSITAT PÚBLICA

Què preveu el nostre programa respecte a aquest eix?

+ Posar fi a l’opacitat absoluta que impera a l’hora de definir la distribució de places de PDI que es 
doten a la UB I assolir la màxima transparència en la presa de decisions dels diversos òrgans de la UB. Exi-
girem transparència absoluta a l’hora de distribuir crèdits, horaris i càrrega de treball entre el professorat.

+ Complir els Plans Directors 2009-12 i 2013-16 de la UB que elabora el Rectorat i que incompleix 
sistemàticament, on es compromet, entre altres coses, a “Definir una carrera docent per mèrits que 
estableixi unes regles clares d’estabilització i promoció” (PD 2009-12, Eix de persones, objectiu 1.6, 
v. http://www.ub.edu/pladirector/ca/objectius.html i PD 2013-16, Eix de persones, v.http://www.
ub.edu/pladirector/ca/2013_16_resultats/eix_persones.html), “1.2 Estabilització del professorat” dins 
d’una carrera acadèmica, en cooperació amb els centres i els departaments; “1.3 Reducció de les bosses 
d’acreditats (catedràtic, titular, agregat…)”; i “3.2 Aprovació de l’RLT del PDI”.

+ Difondre els motius de la denúncia del procés de privatització encoberta i de mercantilització a què 
està sotmesa l’educació pública universitària i emprendre les accions d’impugnació, denúncia i/o lluita 
pertinents. Treballar per posar fi a la transferència de recursos públics (personal docent, plans d’estudis, 
material...) de la UB a empreses privades. Als àmbits d’ensenyaments creats sobre la base de convenis 
establerts amb empreses privades, exigir que la UB posi com a requisit que les persones docents tinguin 
unes condicions laborals i salarials dignes, amb un sou mínim equiparable al del professorat lector.

+ Posar fi a la supressió gradual de línies horàries, graus i màsters públics de la UB per motius econòmics 
i polítics, amb les ciències socials i les humanitats com a víctimes paradigmàtiques.

+ Donar suport com a CE, si així es decideix majoritàriament, a totes les lluites dins la UB que, s’em-
marquin en el projecte programàtic acordat i a favor d’una universitat pública, d’obediència exclusiva a les 
necessitats de la majoria social popular catalana i no als poders econòmics, i integralment emancipadora.

+ Vetllar perquè totes les empreses subcontractades per la UB (per exemple als àmbits de l’hostaleria, la 
reprografia i els serveis de neteja i manteniment, etc.) mantinguin els seus treballadors i treballadores en 
unes condicions sociolaborals dignes, i rebutjar i denunciar públicament les empreses precaritzadores. 
Donem suport a la reintegració gradual d’aquests serveis a la Universitat de Barcelona. 

PER FER-HO, EL 27-O VOTA TRANSFORMEM UB 
AL COMITÈ D’EMPRESA DE PDI-L DE LA UB!
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