
Breu explicació de la reunió de la Comissió Delegada del Comitè 

d’Empresa del PDI amb el Vice-rectorat de personal acadèmic, del 

22-06-2007* 

 

* * 

La reunió s’ha dut a terme just després de la trobada del Vice-rectorat 

amb membres de l’Assemblea Contra la Precarietat. Com a punts de l’ordre 

 

del dia hi figurava tractar: 

-Associats falsos 

-Contractes: Ramon i Cajal, Juan de la Cierva, etc. 

-Associats de substitucions 

 

Com, a prèvia l’Armand Sànchez ens ha informat de la reunió mantinguda 

just abans amb membres de l’Assemblea i ha fet notar que el Rectorat: 

ü Negocia i pren acords exclusivament amb el Comitè 

ü Accepten que convidem a membres de l’assemblea a reunions com a 

assessors del Comitè 

ü Ens informa que des de l’assemblea s’ha presentat una demanda 

d’informació al Rectorat, i que aquesta serà transmesa al Comitè, atés 

que des de la UAB no es vol facilitar aquestes dades a l’Assemblea. 

 

Pel que fa a la reunió pràcticament només s’ha tractat el primer punt 

sense que s’arribés a un acord ni, tant sols, a definir punts de 

proximitat entre les parts. Com a principal desencontre hi havia el fet 

que des del Rectorat es volia començar a resoldre com s’abordaria cas 

per cas  la regularització de les diferents classes d’associats 

irregulars (fins i tot assumint aplicacions laxes o 

ambigües de la llei i Conveni Col·lectiu) mentres que des del Comitè hem 

 

fet èmfasi en que cal discutir primer quina es vol que sigui 

l’estructura (teòrica) de la plantilla de la UAB i pensar un pla per, en 

 

la mesura del possible, reconvertir moltes d’aquestes falses places 

estructurals d’associat en altres figures contractuals menys precàries. 

La reunió ha finalitzat sense massa avenços al respecte, però amb 

cadascuna de les parts formulant a l’altre preguntes a fi de que 

detallessin més les posicions respectives. El Comitè al rectorat els hem 

 

demanat que ens fessin saber si: 

 

1. Des del Rectorat es pensa promoure la discussió de línies generals 

d’estructuració de la plantilla de la UAB, especialment pel que fa a la 

distribució/proporció de les diferents figures contractuals (% de 

lectors/es, agregats/des, PIF’s, titulars, etc) 

 

2. Des del Rectorat es pensa actuar contra aquelles places d’associats 

que amaguin la sospita d’amagar bosses de precarietat dins dels 

Departaments i no responguin a la necessitat de cobrir la docència amb 

un professor/a associada real? 



 

3. El Rectorat pensa majoritzar d’ofici les places A3.6 o A4.6 amb una 

dedicatòria similar o molt propera a la mitja d’una dedicació completa 

en el Departament o àrea a figures de temps comple?t. 

 

No s’ha fixat una nova data de reunió, a l’espera de les disponibilitats 

 

de les dues parts. En tot cas no serà abans de finals de juliol. 


