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Us informem del contingut de la reunió que vàrem tenir el 15 de juny amb
Vicerector d’Economia, Vicerector de Professorat i Vicerector Acadèmic.

Els vicerectors ens van informar que:
• Per l'exercici 2011-12 volen remoure el Fons d’Acció Social del PDI per a
reduir la retallada pressupostària prevista en el capítol 1. Quan varem
preguntar si aquesta mesura també s’aplicarà al PAS, no varem tenir
resposta...
• Pels cursos 2011/12 i 2012/13 hi haurà Màsters que no s’impartiran. Motius:
nmbre insuficient d’estudiants per cursar aquesta titulació o bé les Facultats
decideixen fusionar-los.
• Proposta rectoral de retallada (sotmesa a negociació):
• Passar 49 ajudants no Doctors a becaris 6 hores. Estalvi: 670.000 €
• Passar 24 ajudants Doctors a becaris 12 hores. Estalvi: 48.000 €
• No renovació de 10 lectors (antiguitat de contractació UB anterior a
2006). Motiu: no justificació recerca. Estalvi: 422.000 €
• Passar 7 lectors a becaris 12 hores. Estalvi: 198.000 €
• Reducció dedicació horària associats. Estalvi aproximat: 462.000 €
Total estalvi estimat (2011-12): 1.800.00 €
Respecte al professorat associat se’ns van comentar que la idea no era fer fora
a ningú, sinó ajustar els contractes a la dedicació horària real.

Problemes que varem plantejar (per dir alguns):
• El pas d’Ajudants a Becaris significa precaritzar al col.lectiu d’ajudants,
reduir el seu sou i introduir moltes incerteses en el seu futur acadèmic.
• Existeix una política de professorat per part de l’equip rectoral de la UB?.
Nosaltres volem saber si la tenen.
• Cal examinar detingudament la situació dels Lectors afectats per la retallada.
• Reduir les hores de docència del professorat associat significa reduir
proporcionalment el sou (que ja és molt baix). Això tindrà un fort impacte entre
el professorat associat que té com a principal fons d’ingrés la feina de la UB
(els associats “encoberts o falsos”).

• La reducció pressupostària prevista per la Generalitat està molt lluny del
1.800.000 € previst pel Rectorat. Això significa que aquest any 2011 acabarem
amb un dèficit aproximat de 20 milions d’euros. Què pot passar a l’exercici
2012?. No ho sabem, si la Generalitat impedeix que la UB torni a generar
dèficit, llavors l’ajustament econòmic a l’any 2012 pot ser brutal. Volem creure
que això no passarà, però no estem gens segurs.

Demandes
• És molt important saber l’impacte real de les retallades sobre el professorat i
els criteris aplicats, siguin de recerca o docència, en totes les facultats.
• Seguim insistint en que cal una política de professorat clara i transparent i una
ferma defensa d’una Universitat Pública de Qualitat

Què us podem dir del PACTE SOCIAL proposat per l’equip de
govern?
Dir-vos que al final del darrer claustre (16 de juny), el Rector i el Vicerector
d’Economia varen anunciar la seva disposició a iniciar converses per un futur
“Pacte Social”. Bé, fins ara, no sabem res del contingut ni dels terminis
d’aquest Pacte. Quan sapiguem més coses us ho direm
Salutacions cordials
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