Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
envers els processos actuals de reducció de drets i de democràcia intrauniversitària
Arran dels actuals processos de reducció de drets i de democràcia interna a les
universitats, el Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions, reunit el
dia 10 de maig de 2013, en el Consell en Ple DECLARA que:
I) S’adhereix al manifest de la Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat
Pública, que s’acompanya a la present Declaració Institucional;
II) Considera als Departaments com la base genuïna de la democràcia i pluralitat
interna de les universitats. Enfront dels problemes de representació,
participació i
democràcia, cal respondre amb més representativitat,
participació i democràcia, i no a la inversa. Per això, es rebutja qualsevol
mesura o proposta de reestructuració institucional o orgànica que impliqui:
a) reduir la democràcia i pluralitat interna dels departaments i la Universitat,
b) afectar les competències pròpies dels departaments o la seva participació
protagonista en la definició de les polítiques acadèmiques i docents dels
ensenyaments en els quals imparteix docència; i c) dificultar el procès
d’enfortiment de la sociologia com a disciplina científica que contribueix a la
transformació i millora de la nostra societat.
III) Es posiciona en contra de qualsevol retallada pressupostària que impliqui
l’acomiadament de personal acadèmic o d’administració i serveis –que afecta
especialment a personal contractat temporal, lectors/es, investigadors/es i
professorat associat-, l’agreujament o afectació de les condicions laborals del
personal adscrit al Departament, la restricció de drets o la pujada de taxes per
l’alumnat de tots els nivells d’ensenyaments.
Per tal d’instrumentar en accions conduents a aquestes declaracions, el Consell en Ple
del Departament decideix fer pública divulgació d’aquesta Declaració Institucional, i
insta a la direcció del Departament a impulsar i definir una Comissió
interdepartamental amb el Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i
Metodologia de les Ciències Socials, amb el mandat d’avaluar, analitzar i, si escau,
proposar mesures conjuntes de coordinació i articulació per potenciar els processos
de col·laboració o integració institucional, acadèmica i/o administrativa, que
impedeixin la reducció de competències acadèmiques departamentals, la retallada
directa o indirecta dels pressupostos i la dotació del personal existent.
(Aprovat pel Consell en Ple del Departament del dia 10 de maig de 2013)

