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REUNIÓ ESPAI DE DIÀLEG
El passat dimecres 22 d’octubre hi va haver una
reunió entre sindicats (FETE-UGT i CC.OO) i el
Director General d’Universitats, Lluís Jofre, en el
marc de l’Espai de Diàleg.
L’objecte de la reunió era tractar dos temes
principals:
1) la definició de la carrera acadèmica a les
Universitats públiques catalanes
2) L’impacte del previst increment fins al
50% en la taxa de reposició
Sobre el primer tema es va plantejar una nova
formulació de la figura del professorat lector que
prendria el perfil de “tenure track”. La proposta
de la Generalitat és que els nous lectors (ja a
partir de 2015) passin un concurs sota els
mateixos criteris d’internacionalització que els
actuals professors agregats Serra Húnter (SH), a
l’equador del seu contracte haurien de passar una
avaluació i una altra al final del contracte que
essent positiva possibilitaria accedir de manera
directa a una plaça de professor permanent.
La UGT no veu amb mals ulls aquesta proposta
sempre que:

1) es mantingui el compromís d’estabilització
de l’actual professorat lector
2) es constitueixi un grup de treball amb
representants
de
la
Generalitat,
Universitats i sindicats per tal definir
clarament amb garanties aquesta nova
modalitat i s’evitin ensurts i problemes
com els que s’han produït en el vigent SH
3) es debati àmpliament i amb el màxim
consens l’organització de la carrera
acadèmica i s’estableixin uns criteris clars
en el seu inici i posterior desenvolupament

Sobre el segon tema (la prevista alça de la
taxa de reposició al 50%), la projecció de la
Direcció General és que hi hagi al voltant de
180 jubilacions de PDI permanent en el
sistema universitari català, la qual cosa donaria
una capacitat de unes 90 noves contractacions
de professorat permanent (principalment
agregats SH) que hauria de prendre en compte
als actual agregats interins i als investigadors
Ramón y Cajal
Sobre la vigent convocatòria SH, se’ns va dir
que de les 70 comissions constituïdes, un total
de 30 ja havien resolt i que en el mes de
desembre ja haurien d’haver estat resolts tots
els concursos pendents.
PER PART DE FETE-UGT ES VAN PLANTEJAR LES
SEGÜENTS CONSIDERACIONS:

1) garantir la promoció acadèmica tant del
pdi-l com del pdi-f: lectors a agregats,
agregats a catedràtics i titulars a
catedràtics
2) insistir davant el ministeri d’educació
que les places de promoció de titulars a
catedràtic no han d’entrar en taxa de
reposició
3) acabar amb l’actual situació en que
professors
agregats
interins
de
determinades universitats han deixat
de percebre els complements docents i
de recerca que tenien reconeguts
4) fer les gestions necessàries per tal que
l’aqu faci l’avaluació docent i de recerca
del professorat agretat interí
Més informació a:
mtarres@catalunya.ugt.org
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