


ELECCIONS AL COMITÈ D’EMPRESA DEL PDI LABORAL I A LA

JUNTA DEL  PDI A LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA

La candidatura de la Intersindical  al  Comitè d’Empresa del PDI laboral  de la Universitat
Pompeu Fabra es presenta amb l’objectiu d’assegurar l’estabilització del professorat laboral
a fi  de  consolidar  l’ensenyament  públic  i  de  qualitat  en  l’àmbit  de  la  nostra  universitat.
Entenem que superar la precarització del professorat laboral i garantir les seves condicions
de treball és un marc imprescindible per potenciar las seva activitat com a investigadors i
docents. La recerca i la docència són un pilar imprescindible en un procés d’emancipació
nacional com el que des de la Intersindical estem contribuint a construir amb la nostra acció
de defensa dels drets dels treballadors.

En aquest context les nostres principals reivindicacions són:

1. El  compliment  dels  programes de promoció  i  d’estabilització  del  personal  docent
investigador, amb especial èmfasi en la reclamació de  la  creació  de  places  de
professor  agregat  que  representen  la  primera figura  de  contractació  de  caràcter
permanent a temps complet. Així mateix, ens proposem aprofitar tot l’espectre de
mesures adoptades en diversos àmbits de govern d’estabilització de funció pública
per superar la temporalitat i la interinitat i consolidar places indefinides. 
 

2. Unes retribucions dignes i adequades al nivell acadèmic. Ens proposem defensar la
capacitat adquisitiva del personal docent i investigador amb l’ajustament dels salaris
al creixement del cost de la vida. Així mateix, lluitarem per un major reconeixement
retributiu dels mèrits docents i investigadors.
 

3. Acabar amb les figures contractuals temporals i/o a temps parcial que encobreixen
una  dedicació  a  temps  complet  amb  professors  que  tenen  la  vocació  de
permanència  a  la  universitat.  En  aquest  sentit  seguirem  amb  especial  atenció
l’evolució  de les  figures  d’associats  i  visitants  a fi  de  garantir  la  contractació  de
professors  en  figures  més estables  si  així  es  correspon  a  la  dedicació  docent  i
investigadora del mateix.  Ens comprometem a extingir  qualsevol resta de “falsos”
associats que pugui encara subsistir a la Universitat Pompeu Fabra.
 

4. En particular, volem promoure la creació de categories contractuals que assegurin
una major estabilitat  en aquells  professors que han finalitzat  el  seu contracte de
lector i acompleixen tots els requisits per ocupar una plaça d’agregat que encara no
ha estat convocada. 
 

5. Establir una política de control d’hores màximes de dedicació docent a fi d’assegurar
la compatibilitat amb la recerca d’alt nivell. 
 

6. Potenciar  l’establiment  d’uns  criteris  bàsics  en  el  conjunt  de la  universitat  en  el
procediment  de convocatòria  de places i  la  selecció  de professorat  i  que s’obrin
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possibilitats de promoció d’agregat a catedràtic laboral. 

7. Revertir  la  mercantilització  de  la  UPF  perquè  estigui  al  servei  de  les  majories
treballadores.

8. Contribuir als canvis socials sense els quals la majoria de les nostres reivindicacions
no tenen viabilitat ni política ni econòmica.

Amb aquests objectius plantegem el següent
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Millora de les condicions laborals

1. Recuperació i compliment dels plans de promoció i d’estabilitat que garanteixin la
carrera docent i investigadora.

2. Creació de programes que facilitin i garanteixin la formació docent i investigadora i
un nivell de retribució digne en aquestes fases inicials de la carrera acadèmica.

3. Establiment de criteris  objectius  en la  dedicació  a temps complet  del  professorat
contractat permanent i impedir que els increments de dedicació repercuteixin siste-
màticament en el personal laboral.

4. Defensa  de  la  capacitat  adquisitiva  del  personal  docent  i  investigador  amb
l’ajustament  dels  salaris  al  creixement  del  cost  de la  vida i  demanda d’un major
reconeixement retributiu dels mèrits docents i investigadors.

5. Reconeixement  dels  mèrits  específics  dels  professors  amb  contractes  precaris
fraudulents (els anomenats “falsos associats”) que, malgrat el seu perfil acadèmic,
no han pogut  desenvolupar  una carrera investigadora estàndard degut  a la  seva
precarització, però porten una llarga trajectòria de servei a la universitat. Cal una via
de  contractació  específica,  que  tingui  en  compte  aquesta  realitat,  per  a  la  seva
consolidació com a personal de ple dret, amb contracte estable i indefinit.

6. Reconeixement de l’antiguitat per al professorat contractat i possibilitat de demanar
trams de dedicació docent  i  investigadora en qualsevol  figura de contractació de
dedicació a temps complet.

7. Fi  de  la  precarització  del  personal  laboral  no  doctor,  tot  aprofitant  les  diverses
opcions  legislatives  dels  diversos  nivells  de  govern  perquè  gaudeixin  de  figures
estables de recerca i docència

Problemes amb els contractes

1. Compliment  de  les  normes  bàsiques,  comunes  a  tots  els  departaments  de  la
Universitat Pompeu Fabra (i dins de cada departament) de procediment de selecció
del professorat contractat.

2. Control  de l’evolució de les figures d’associats a fi  de garantir  la contractació de
professors  en  figures  més  estables  si  així  es  correspon  amb  l’activitat  docent  i
investigadora del professor.

3. Comunicació al Comitè d'empresa de qualsevol convocatòria de Tenure Track i de
Serra Hunter, amb especificació dels requisits i barems.

4. Establiment  d'un  protocol  per  a  resoldre  les  reclamacions  relatives  a  concursos
laborals que eviti que el departament concernit sigui jutge i part.

5. Els contractes trimestrals (excepte en el cas dels associats reals, els que no tenen el
contracte en frau de llei) deterioren les condicions laborals i incrementen els riscos
laborals de tipus psicosocial, encobreixen treball fora de contracte (abans i després
del trimestre), limiten el dret de vot (eleccions sindicals, de rector i a tots els òrgans
col·legiats),  impedeixen tenir la condició de membre d'equips de recerca,  i  tenen
conseqüències negatives fora de la vida laboral (obtenció de lloguers o hipoteques).
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Proposem limitar-los als casos en què ho sol·liciti explícitament el treballador.
6. Supressió  de  la  picaresca  de  fragmentar  jornades  de  treball  entre  diversos

contractes per no haver de pagar el  complement  de dedicació  a temps complet.
Doncs, per a cobrir assignatures d’una mateixa àrea  només s’han d’oferir contractes
a temps parcial quan s’hagin ofert a temps complet i hagin quedat per cobrir.

7. Agilització dels contractes de PSR i IPR de manera que els grups de recerca de la
UPF no perdin competitivitat en els seus projectes davant d'altres institucions.

8. Auditoria de les incompatibilitats, remuneracions i dedicació horària interna (inclosos
centres  adscrits,  fundacions,  IDEC  i  start-ups  pròpies)  i  externa  i  mesures
immediates  davant  dels  casos en què s'estigui  acaparant  docència  en règim de
dedicació a temps complet que s'incompleix.

Plataforma específica del PIF i casuística del PSR

Seguirem treballant per a fer encaixar dins del col·lectiu PDI tot aquell Personal de Suport a
la Recerca que fa tasques d'investigador o fins i tot docència. Quant al PIF, fem íntegrament
nostres aquestes propostes de la plataforma PIF i ens comprometem a defensar-les als
òrgans de representació:

1. La prórroga del 4t any de la FI, tal i com figura en l’EPIF.
2. Que es respecti el límit d’hores de docència a realitzar en la durada del contracte

predoctoral com marca  l’EPIF (màx. 180h).
3. Que la col·laboració amb tasques del grup de recerca sigui una COL·LABORACIÓ,

no una feina a jornada completa que impedeix fer la tesis.
4. Que la prórroga prevista pels contractes del ministeri (ley 2/2021 de 29 de marzo, de

medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la
crisis sanitaria ocasionada por el covid 19) s’estengui als contractes que no depenen
del ministeri (FI, PIPF, etc.) (es van prorrogar els contractes que finalitzen entre el 2
d’abril del 2021 i el primer d’abril del 2023). 

5. El reconeixement dels triennis del personal investigador predoctoral.

Equilibri entre recerca i docència

1. Increment de partides dedicades a la recerca i difusió científica. Cobriment per part
de la universitat de les despeses d’estades de recerca a l’estranger, de presentació
de ponències i organització de congressos. Ajuts a les publicacions i traduccions i
creació d’una política de correctors idiomàtics en llengües estrangeres.

2. Reclamació d'un major suport en l’aprenentatge i l’ús de les llengües de comunicació
científica internacional.

3. Reducció de la burocratització per desenvolupar amb normalitat la tasca docent i de
recerca.

4. Reclamació de les dotacions adequades (espais, material, suport a la gestió de la
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recerca i docència) que permetin el bon funcionament de l’activitat acadèmica.
5. Creació  d’estructures  d’ajut  en  el  compliment  dels  tràmits  en  el  processos

d’acreditació i de sol·licitud de trams de docència i de recerca, accessibles tot l'any.

Salut laboral

1. Reconeixement de millora voluntària a càrrec de la Universitat en cas de malaltia de
llarga durada fins al 100% del salari.

2. Elaboració d’un quadre de malalties professionals dels docents i investigadors i el
reconeixement d’aquestes per a tots els conceptes legals.

3. Recuperació de les revisions mèdiques anuals i eficiència en la gestió del servei.
4. Implementació  de l’acord  del  Claustre  de no donar  validesa  a  les  enquestes  de

satisfacció dels alumnes com a procediment substitutiu de l’avaluació de la docència,
atesa la seva incidència en la salut laboral (tant per estrès com per la síndrome del
cremat).

5. Adopció de mesures especials per a atendre la casuística del COVID persistent.

Eix d'igualtat

Aquest eix serà objecte d'una publicació pròpia, atesa la importància que té per a un 
sindicat feminista com és la Intersindical. Però aporta una dada que ajuda a entendre per 
què el nostre sindicat considera que la lluita sindical del PDI ha de ser unitària, sense 
corporativismes entre funcionaris i laborals (per molt permanents que siguin): que només el 
20% dels catedràtics funcionaris  i només el 24% dels catedràtics laborals siguin dones és 
fruit dels mateixos problemes de sostre de vidre, de manca de conciliació de la vida familiar,
de manca de suport i pel foment de la competitivitat per davant de la cooperació.

Acció social i conciliació de la vida personal i laboral

1. Continuació de la reivindicació d’una política social per al professorat
2. Recuperació de la iniciativa de creació d’un fons d’acció social que suposi un 1%

dels pressupostos de la Universitat.
3. Reclamació de la creació d’escoles infantils i altres serveis lligats a la Universitat.
4. Defensa i efectivitat garantida del dret a adaptar i/o reduir la jornada de treball per

motius de conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
5. Implementació de l’article 18, relatiu a la desconnexió digital,  del  Reial decret llei

28/2020, de 22 de setembre, de treball a distància.

Llengua i país

1. Defensa d'una universitat catalana que contribueixi a la construcció del país.
2. Exigència d'una universitat políglota i oberta al món on la llengua vehicular sigui el

català.
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3. Seguiment i  control del compromís del rector d’impartir docència en català en un
80% de les assignatures dels graus.

4. Promoció del suport als companys que en puguin necessitar per a habilitar-se per a
fer  la  docència  en català.  Avaluació  i  auditoria  de  domini  de català  per  part  de
docents  que porten més de dos anys i  en  varen adquirir  el  compromís a  l’hora
d’obtenir la plaça: s’ha d’acreditar el nivell de coneixement de la llengua catalana,
tant  en l’expressió  oral  com en  l’escrita,  de  conformitat  amb el  que estableix  la
legislació vigent.

5. Servei de transferencia tecnológica i de coneixement: traducció de recerques de la
UPF d'anglès (gairebé totes) o de l'espanyol al català. Difusió de resultats de recerca
en català. (i.e articles acadèmics) i, a la inversa, suport a la publicació en anglès de
la recerca reportada en català.

Qualitat democràtica

1. Restituir  al  Claustre  totes  les  potestats  que  les  successives  onades  mercantilit-
zadores  han  transferit  a  òrgans  de  provada  docilitat  amb  l'objectiu  declarat  de
millorar  la  governabilitat de les universitats,  que és com es refereixen a dotar el
rector de poders omnímodes.

2. Acabar amb l’aplicació innecessàriament restrictiva de l’article 16.3 de la LOU, atès
que un bon nombre dels  professors que es veuen obligats a acceptar un contracte
fraudulent d’associat tenen una “vinculació permanent” amb la universitat, malgrat
que aquesta vinculació no sigui vitalícia o indefinida (requisit que la llei no exigeix).
D’entre ells,  els que siguin doctors tenen dret a ser membres nats del consell de
Departament i del col·lectiu amb la representativitat més afavorida per la llei.

3. Aquesta discriminació també afecta (per les proporcions requerides per llei i estatuts
per  als  òrgans  col·legiats)  les  altres  categories  de  professorat,  que  veuen
magnificada injustament la seva infrarepresentació.
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