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Mobilitzacions PDI laboral - Dret

Benvolguts companys i companyes,
Des de la Facultat de Dret s’estan impulsant iniciatives per fer veure a les nostres institucions i a la
societat en general, la situació d’incertesa que pateix el col·lectiu de PDI-L amb contractes temporals,
malgrat que la feina s’ha fet i es compleixen els requisits per a promocionar-se. Creiem que pot ser
d’interès per altres professors i professores d’altres Facultats saber les reivindicacions i accions que
s’estan generant, per tal de impulsar des dels centres iniciatives similars i també per tal d’incentivar una
coordinació general. Cal que entre tots i totes ens impliquem i ens fem veure. A continuació un resum
de les accions:
A) ACCIONS INSTITUCIONALS:
1. Sol·licitar reunió amb el Vicerrector de Professorat (FET). Estem esperant resposta, ja que ens
han comunicat que hem d’esperar a que es constitueixi el Comitè d’Empresa.
2. Sol·licitar reunió amb el Secretari d’Universitats i prendre mesures de pressió en cas de
negativa (carta mitjans de comunicació, etc)
B) ACCIONS FESTIVO-REIVINDICATIVES:
1. Pancarta a a Facultat de Dret per fer visible la situació (s’adjunta document gràfic). Inclou
fotografies de les cares i el nom, situació i temps que queda de contracte als professors i
professores. Aquí s’anima a d’altres Facultats i centres, de manera que es podria traslladar la
iniciativa a l’edifici del rectorat.

2. Operació “Bankia” (nosaltres també provoquem forats financers): s’ha proposat calcular tot el que
ha costat la nostra formació (beques, contractes, ajudes, borses de viatge, etc.).
3. Operació “Pira de San Juan”: proposta de fer una foguera al voltant del 23 de juny per cremar de
manera simbòlica, tot allò que sigui nociu per a la Universitat. Seria ideal fer-ho en lloc públic i
cèntric (cal permís) i unir forces amb el PDI laboral d’altres Universitats.
Per aquells o aquelles que us hi vulgueu sumar podeu contactar amb David Carpio Briz, Dept Dret
Penal i Ciències Penals, Facultat de Dret.

