UGT UNIVERSITATS
INFORMA:
Novembre del 2016 nº7

Espai de diàleg i negociació
El 18 de novembre de 2016 va celebrar-se una reunió de l'Espai de Diàleg amb el Secretari
d'Universitats, Sr Antoni Navarro, el Director General d'Universitats, Sr. Pallarès i
representants de la UGT i CCOO.
L’Ordre del dia responia als següents apartats:
1.

Personal d’administració i serveis (PAS).

2.

Personal docent i investigador (PDI).

3.

Pressupost.

4.

Model universitari català.

5.

Torn obert de paraules.

En relació al Personal d’administració i serveis (PAS) el Secretari General (SG) afirma
que en la proper any l'oferta pública del PAS serà del 100 % de la Taxa de Reposició.
Totes les universitats han presentat la seva proposta menys la UdG, que s'espera que ho faci
en els propers dies. De moment hi ha una previsió d'unes 94 places, més les que pugui
demanar la UdG.
També explica àmpliament que aquest límit imposat per l'Estat Espanyol de la Taxa de
Reposició, dificulta molt la gestió de les universitats. Afirma que estan en comunicació amb
els diputats de Catalunya al Congrés per tal que facin els possibles per intentar modificar el
Decret va imposar aquesta restricció. El Departament esta en contra de la taxa de reposició i
diuen que ells consideren que no n’hauria d’haver. UGT indica que sempre ha defensat que
la taxa de reposició no hauria d’existir, i sí en canvi, que totes les universitats tinguessin la
RLT.
També UGT indica que s’alegra del canvi de postura del Departament respecte a la taxa de
reposició, doncs precisament ells fa alguns anys (quan a l’Estat era 100%), varen posar el
50%. Ens comuniquen les negociacions que s'estan produint a la Mesa de la Funció Pública i
els aspectes que també afectarien al personal de les universitats: recuperació de drets
perduts (com el Fons social) i la reforma horària (ja s'ha publicat l'esborrany de Llei).
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Amb els representants dels sindicats es debat àmpliament la qüestió de si la Mesa de la
Funció Pública és l'espai més idoni per negociar els temes d'universitats, o bé ens cal una
Mesa Negociadora pròpia amb el Govern de la Generalitat. (que per UGT podria ser aquest
espai de diàleg i negociació però legal i reconegut com a tal)

Es considera necessari desplegar un reglament que determini com es tractarà cada cas, per
evitar demandes via judicial.
El parlament de Catalunya ha demanat un Pla de Xoc per blindar als interins.
2. Personal docent i investigador (PDI)
A banda del que ja s'ha comentat abans pel PAS, dels temes que afecten al PDI el Secretari
parla del Pla Serra Húnter.
Recalca la necessitat de continuar amb el Pla per raons financeres, ja que el Pla Serra
Húnter té assignats 9,5 M finalistes i s'ha de mantenir fins el 2020.
UGT expressa molta preocupació en quant al què ha estat el funcionament i operativa del
Pla.
El Secretari està d'acord en fer una reunió monogràfica per tal de tractar el tema a fons, però
no es farà abans de la seva compareixença al Parlament al mes de desembre. UGT indica
que el monogràfic hauria de ser una negociació per tal der redefinir el PLA.
Es demana que el PDI interí no compti en la taxa de reposició, doncs ja són places
estructurals.
Un tema que preocupa molt és el de com fer possible una renovació de la plantilla de les
universitats. Cal estudiar les piràmides d'edat i anar renovant de forma continuada.
Per últim tornem amb el tema de les promocions, de TU a CU i d'Agregat a Catedràtic
laboral. Respecte a aquestes darreres s’ha presentat a la llei d’acompanyament dels
pressupostos 2017 una disposició que permet aquesta promoció interna i també s'han
regulat ara via modificació del conveni del PDI-Laboral i per tan poden ja aplicar-se. Caldria
fer reserva d'un pressupost per a promocions internes. UGT aplaudeix aquesta iniciativa i
indica que s’ha de solucionar la promoció dels funcionaris, ja que creiem que no es poden
gastar places de taxa de reposició per les promocions, ja que degut a la situació de molts
professors interins aquesta taxa s’ha de gastar en estabilització. Per a la UGT s’ha de
començar ja a negociar i desenvolupar un Estatut del PDI
3. Pressupost
El Secretari General ens explica les novetats.
Consolidació de 30 Milions d'euros que cada any manquen del pressupost de les universitats
aquest any estarien garantits.
La Generalitat ja ha transferit la partida de diners per nòmines mes de novembre, la propera
paga serà complerta més l'augment del 1% i recuperació de la 2ona part de la paga del 2012
(35%)
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4- Model universitari català
En aquesta reunió el Secretari d'Universitats expressa molt clarament que cal preparar el
Model Universitari català pensant en la desconnexió de l'Estat Espanyol. Comenta que es
crearà una comissió per a tal propòsit amb la participació de la part social. Es pronuncia a
favor de treballar per un Pacte Nacional però no concreta més detalls. UGT insisteix que és
necessari conèixer aquest Model universitari Català, dons les seves accions i actuacions
dependran molt d’aquest model
5- Torn Obert:
UGT sol·licita un cop més, participar de les Comissions del CIC o almenys rebren la
documentació de treball i els acords que pren la Junta del CIC.
Es pregunta si s'aplicaran canvis en el procés de selectivitat d'aquest curs 16-17
resposta de la Secretaria és que no.
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