
Des del Comitè d'empresa PDI-L, informem: 

Després de les diverses assemblees i atès que a nivell procedimental no ha estat possible iniciar 
un conflicte col·lectiu, el Comitè d’Empresa inicia la campanya de recollida de documentació per 
interposar una demanda plural contra la UB per concatenació de contractes temporals.  

La campanya estarà activa fins el dilluns 4 de juny. 

La documentació necessària és la següent:   

 Document de cessió de dades, fitxa personal i model de denúncia. 
 Còpia de tots els contractes. 
 3 darreres nòmines (mínim). 
 Certificat de serveis a la UB (Personal.academic@ub.edu; 93 402 17 22) 
 Informe vida laboral. 

Complementaris 

 PDA (tasques docents, recerca i gestió). 

Podeu trobar el document de la cessió de dades, la fitxa personal i el model de denúncia a la 
web del Comitè: 

http://www.ub.edu/comitepdi-l/comunicats-del-comite/ 

La documentació es pot enviar a través del correu electrònic del Comitè d’Empresa PDI-L: 
comitepdi.l@ub.edu. 

També podeu contactar amb les següents persones per a entregar-ho presencialment: 

 Campus Diagonal Sud 

Núria Roca (nroca@ub.edu), Facultat de Biologia. 

Montse Mitjans (montsemitjans@ub.edu), Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. 

 Campus Diagonal Nord 

Oriol Roch, (oroch@ub.edu), Facultat d'Economia i Empresa Despatx: 2112, Tel: 934037272 

 Campus Humanitats - Centre 

Josep Casulleras (jcasulleras@ub.edu), Facultat de Filologia. 

M. Josep Estanyol (estanyol@ub.edu), Facultat de Filologia, del 14 al 23 de maig. 

 Campus Mundet 

David Leiva (dleivaur@ub.edu), Facultat de Psicologia (Campus Mundet).  

Víctor Jorquera (victor.jorquera@ub.edu), Facultat de Psicologia (Campus Mundet). 
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 Les despeses individuals de la denuncia seran entre 200-300 EUR (més IVA) fins a sentència (si 
calen recursos serà apart). Atès que la idea inicial era interposar un conflicte col·lectiu on el 
denunciant seria el Comitè d’Empresa, en funció del volum de persones i de la disponibilitat 
pressupostària, el comitè valorarà fer-se càrrec de part de les despeses. 

Des del Comitè animem a tot el professorat temporal laboral que així ho desitgi i compleixi els 
requisits, que presenti la documentació. 

 

CdE PDI-L 

 


