
PARTICIPACIÓ 

Què preveu el nostre programa respecte la participació de la plantilla al 
Comitè d’Empresa?  

+  Aconseguir que el Comitè d’Empresa estigui en constant contacte amb el PDI-laboral. Per tant, po-
tenciar que, en el major grau possible, les decisions que s’hi prenguin es vinculin a les decisions dels tre-
balladors i assegurar que de la informació a què accedeixen els delegats dels treballadors en sigui informa-
da regularment la plantilla. A la vegada ens comprometem a difondre mitjançant el correu del PDI-laboral 
de la UB les actes de les reunions del Comitè d’Empresa.

+  Informar a la llista de correu del PDI-laboral de la convocatòria (data, hora i lloc) de reunions del 
Comitè d’Empresa i obrir aquestes reunions a tot el PDI-laboral de la UB, amb dret a intervenir-hi, a 
fer propostes i a ser votades assembleàriament per tots els assistents, de manera que aquestes reunions 
siguin decisòries i vinculants per al Comitè. D’altra banda, ens comprometem a mantenir dins l’àmbit del 
Comitè  aquelles qüestions que afectin la privacitat de persones concretes respecte a determinades situa-
cions que calgui resoldre i que considerem que no han de ser objecte d’un debat col·lectiu.

+  Dur a terme les reunions del Comitè d’Empresa d’una manera rotatòria pels diversos campus de la 
UB, a fi de facilitar la l’assistència a aquestes del professorat respectiu i de repartir equitativament els es-
forços de desplaçament dels membres que el componen.
Z    

+  Respondre afirmativament a les demandes que ens arribin per part del PDI-laboral de facultats con-
cretes que vulguin exposar propostes o problemes al comitè perquè les reunions tinguin lloc allà on ens 
ho demanen.

+  Finalment, convocar assemblees presencials informatives, decisòries i vinculants per al Comitè d’Em-
presa davant de situacions d’una rellevància evident.

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

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 negociació 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 vigent des del 2006.
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