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COMUNICAT CONJUNT
Us transmeten la informació que tenim sobre les retallades a la UB que s’han
anunciat i que estan marcant la vida universitària durant les darreres setmanes.
El passat 2 de juny vam mantenir una reunió amb el vicerector d’economia, el
vicerector de política acadèmica i el vicerector de professorat. L’objecte de la
reunió era parlar sobre les retallades i com afectaran al professorat i a les
nostres condicions de treball.
Com a Junta i Comitè d’Empresa de PDI hem manifestat en nombroses
ocasions la precarització de la Universitat i la necessitat de plantejar una
política clara de professorat.
Per tal de preveure qualsevol situació, hem demanat resposta a dues
preguntes que considerem fonamentals:
- import concret de les retallades i impacte sobre professorat
- criteris que s’usaran en l’aplicació de les retallades en la contractació de
professorat.
No hem rebut una resposta concreta sobre cap d’aquestes preguntes.
Davant d’aquesta situació, hem expressat un cop més el malestar existent
entre el professorat. Els departaments han programat la docència del proper
curs, han justificat la renovació de contractes, han utilitzat en molts casos la
normativa PDA, es dóna una disparitat entre centres a l’hora de calcular la
dedicació docent del professorat... i el rectorat encara no ha presentat els
criteris acadèmics que utilitzarà a l’hora de decidir què fer amb els contractes
que s’han de renovar.
Tot i entendre la dificultat de la situació actual, és precís que el rectorat
estableixi quins criteris de contractació pensen seguir. Aquests criteris han de
ser coneguts. Com sabeu, l’aplicació d’aquests criteris afectarà al conjunt del
professorat i a l’activitat acadèmica de la universitat i és per aquest motiu que
demanem negociar els criteris que afectin les condicions actuals de treball del
professorat.
La propera reunió serà el 15 de juny. Vam demanar que per aquesta data ja
tinguin analitzada la informació respecte la força/càrrega docent de tots els
centres i l’anàlisi dels ensenyaments UB. En aquesta reunió s’han compromès
a respondre a ambdues preguntes i a entrar en un procés de negociació pel
que fa a la situació del professorat.
Salutacions cordials
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