
Convocatòria de vaga del PDI pels dies 28 i 29 de novembre de 2018 

 

El Comitè d'empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la UB convoquem a 

la vaga el PDI els dies 28 i 29 de novembre de 2018. 

 

Aquesta vaga que s'insereix dins les mobilitzacions i vagues convocades pel sector 

públic, especialment ensenyament, i ha estat també convocada a totes les universitats 

catalanes i per  l'estudiantat a la Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de 

Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat Pompeu Fabra, Universitat 

de Girona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili. L'estudiantat universitari 

també s'afegirà a la vaga demanant una rebaixa dels preus de les matrícules. 

 

Les nostres reivindicacions:  

 

 · Que s’obri un taula de negociacions, a nivell català, per regularitzar els falsos associats. 

· Mentrestant, que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació 

immediata de l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial i de 

còmput d'hores que pateixen els associats amb relació a la resta de figures del personal 

docent i investigador. 

· Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal 

(falsos associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci 

cap acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte). 

· Que s'implementin plans d’estabilització els investigadors i investigadores 

predoctorals, postdoctorals, col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada 

completa. 

· Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que 

tenen els i les  investigadores predoctorals. 

· Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb 

l'acord previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-

laboral i la Junta de PDI-funcionari. 

· En el camí de l’estabilització del professorat de la UB ha de ser una via principal i 

irrenunciable la convocatòria anual de places de TU i de CU funcionaris, en la mateixa 

quantitat que les jubilacions produïdes durant l’any anterior. 



· Denunciem la ingerència del govern de Catalunya en la vida universitària, i la pèrdua 

gradual de l’autonomia universitària (nomenament de tribunals des 

d’instàncies polítiques, obligació de treure certs tipus de places autonòmiques 

anorreant les estatals, entre d’altres). Demanem explícitament que els implicats en la 

convocatòria de noves places tinguin la llibertat d’escollir la via d’estabilització 

preferida, la funcionarial o la contractual, una llibertat que se’ns nega repetidament per 

motius polítics, ben aliens a la vida acadèmica i universitària, amb tradició d’autonomia.  

 

Per totes aquestes raons, el Comitè d’empresa del PDI-Laboral cridem a tots els 

col·lectius a participar activament a la vaga i a les mobilitzacions.  
 

 

 


