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A continuació relacionem una sèrie de punts que cal incloure en la previsió de
Reforma, i que afecten als diferents col·lectius:

Pel que fa al PDI:
x

S’ha de realitzar prèviament la Relació de llocs de treball que ens permeti
preveure què perfils de professorat necessitem per desenvolupar les tasques
docents, de recerca, gestió i transferència que se’ns assignen. La UB té
l’obligació legal de fer la seva Relació de llocs de treball, però a més és
imprescindible per conèixer el punt de partida de la reestructuració i les
necessitats de PDI i llocs estructurals. Si no ho fem, continuarem pel camí de la
improvisació i la precarització

x

S’han d’abordar les problemàtiques principals de professorat: manca de carrera
acadèmica, manca d’estabilització del professorat, manca de política de
professorat (s’està “funcionant” amb improvisacions)

x

El futur de la UB ha de resoldre aquestes qüestions, si no de poc serveix
disposar de departaments “macro” o fusionar Facultats

Pel que fa al PAS:
x

Definir la Plantilla necessària, amb concrecions (nombre d'efectius per escales i
grups, llocs funcionaritzats,...)

x

Regularització dels sistemes de provisió de llocs de treball

x

Estabilització dels llocs estructurals

x

Definició de processos i de les tasques i responsabilitats corresponents a cada
unitat i lloc de treball

x

S’han d’abordar les problemàtiques principals per la manca d’una política clara
per les plantilles de PAS (formació, carrera professional, plans de promoció,
etc.)

x

"Mapa de formació" de cada lloc de treball

x

Pla de rejoveniment de la Plantilla

Per últim, insistim en la necessitat de què abans de portar a l’aprovació del Consell
de Govern la Proposta definitiva de reforma, prèviament el Claustre de la UB s’ha
de pronunciar de manera favorable

