ELECCIONS SINDICALS PDI-FUNCIONARI
16 de març de 2021

EL NOSTRE COMPROMÍS

• Treballarem per eliminar la taxa de reposició del 10%.

• Defensarem que la promoció i l'estabilització sigui transparent i basada
en regles clares i justes.

• Defensarem la singularitat de cadascuna de les figures del PDIFuncionari i les seves qualitats.

• Lluitarem per la recuperació de drets i retribucions perdudes.

• Treballarem per recuperar el pla d'acció social.

• Lluitarem per una universitat pública i de qualitat.

• Lluitarem per la reposició de totes les places per jubilació.

• Lluitarem perquè l’aplicació del nou PDA es faci amb consens i de diàleg
de totes les parts implicades.

VOTA'NS, UNA VISIÓ DIFERENT

La UdL ha estat una institució on de forma molt greu s’ha fet palesa la
situació extraordinària de crisis que hem patit i continuem patint. Tot i
l’esforç de la FeSP-UGT per evitar aquesta situació, mitjançant el nostre
treball a les diferents meses de negociació i, quan ha calgut, mitjançant
mobilitzacions i recursos davant dels tribunals (per exemple la resolució
favorable de retorn de les pagues extres dels anys 2012 i 2013), les
continues legislacions i normatives ens han portat a una pèrdua de drets
que ens varen costar molt d’aconseguir.
Les propostes de canvi a la governança de la Universitat suposen una
pèrdua d’autonomia universitària, de capacitat de decisió del PDI i una
reorientació de la Universitat cap a objectius mercantilistes, en detriment
del servei que la Universitat Pública ha de prestar i, alhora, de la qualitat
de la recerca i la docència.
Per tant, és absolutament necessària la defensa dels drets de tothom,
la qual cosa ens comprometem a fer els delegats de personal del PDIFuncionari de la FeSP-UGT.

1.- Estabilització i promoció de les diferents figures de PDIFuncionari

• Treballarem per eliminar la taxa de reposició del 10%, que ha portat a la
UdL a una situació límit. Amb aquesta taxa trigarem dècades en
estabilitzar la plantilla.

• Defensarem que les acreditacions siguin clares i transparents i lluitarem
pel sistema d'acreditacions actual davant de les possibles reformes que
l'estat espanyol vol introduir per tal d'accedir als cossos funcionarials:
Titular d'Universitat i Catedràtic d’Universitat.

• Defensarem la permanència del professor associat a la nostra universitat
i la seva articulació coherent dins de la plantilla de PDI.

• Buscarem mecanismes mitjançant la negociació, que permetin la
promoció interna dels Titulars d'Universitat a Catedràtics d'Universitat en
el cas que estiguin acreditats.

• Treballarem perquè la reposició de les places per jubilació es facin
efectives i no s’acabin perdent.

2.- Racionalització del Sistema d’Avaluació i Pla de Dedicació
del PDI

L’actual sistema d’avaluació contingut al “Pla de Dedicació” de la UdL
presenta disfuncions que es poden atribuir en gran part al seu caràcter
reduccionista i uniformador.

• El sistema d’avaluació està centrat en l’assignació de la càrrega docent
i completament desconnectat de la resta del sistema de garantia de la
qualitat de la UdL. Exigirem un pla de millora que permeti al PDIFuncionari solucionar les deficiències mostrades per les avaluacions i
progressar en la seva competència.

• Defensarem que s’ha de tenir en compte de cara a l’avaluació tots els
aspectes de la nostra activitat que estiguin recollits a les normatives o als
plans estratègics i no deixar-ne fora cap de manera arbitrària.

• Defensarem que els requeriments del sistema d’avaluació siguin
assolibles i que tinguin en compte les circumstàncies (trajectòria personal,
baixes maternals, etc.) i els mitjans dels quals disposa cada PDI.

• Defensarem la revisió del document de Política del PDI en atenció a la
singularitat dels diferents àmbits de coneixement per a ajustar-la als valors
de qualitat propis de cada un d’ells, evitant així valoracions injustes de la
dedicació a la recerca.

3.- La millora de la competència i la democràcia interna de la
UdL

Darrerament s’estan proposant per part de les administracions estatal
i autonòmica i també des de la pròpia universitat mètodes de govern
propis de l’empresa privada.

• Ens implicarem en la promoció de sistemes de govern millors, que
impliquin més participació, més comunicació, més transparència, més
coordinació horitzontal, i, conseqüentment, més eficàcia.

• Participarem en el desenvolupament d'un model de governança obert al
diàleg i la negociació a tots els nivells, on tots els agents implicats tinguin
clarament delimitades les seves responsabilitats.

• No permetrem imposicions per part del Rectorat sense el consens i el
diàleg amb totes les parts implicades en la seva negociació, com està sent
el cas de l’aplicació del nou PDA.

4.- La lluita per una Universitat Pública de qualitat

Els delegats de personal de la FeSP-UGT, defensarem una Universitat
Pública de qualitat.

• Reivindicarem que el personal de les universitats és l’actiu fonamental
del sistema universitari.

• Reclamarem finançament públic, estable i planificat en el temps.

• Recolzarem que els preus de la matrícula tendeixin a zero i un sistema
de beques basat en la capacitat econòmica dels estudiants que representi
un increment substancial sobre l'actual.

• Els delegats de personal de la FeSP-UGT, defensarem i ens implicarem
en la transparència absoluta de la gestió econòmica.

5.- La millora de les condicions del PDI, com a element bàsic
per la millora de la UdL

Com podeu comprovar al programa que presentem tant pel PDILaboral com pel PDI-Funcionari, les problemàtiques del PDI són molt
similars, exceptuant, les figures diferencials que existeixen entre ells. Una
FeSP-UGT forta a la nostra universitat, pels dos col·lectius pot fer possible
desenvolupar aquest programa que creiem farà avançar a la nostra
universitat cap una universitat de qualitat i que consideri al seu personal
com el millor actiu de la nostra institució.

CANDIDATURA

MANUEL PORTERO OTÍN (INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA)

MONTSERRAT PARRA ALBA (RECTORAT)

LUDOVIC BASSIÉ (ETSEA)

JORDI ROCA RAFOS (ETSEA)

ADORACIÓN PADIAL ALBÁS (CAMPUS CAPPONT)

DANIEL BABOT GASPA (ETSEA)

FRANCISCO JUÁREZ RUBIO (ETSEA)

CARMEN NUIN ORRIO (FACULTAT DE MEDICINA)

JOAN PRAT COROMINAS (INSTITUT DE RECERCA BIOMÈDICA)

VICTORIANO BRETÓN SOLO DE ZALDÍVAR (RECTORAT)

REINALDO RAMÓN PAMPLONA GRAS (INSTITUT DE RECERCA
BIOMÈDICA)

MARIA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ (FACULTAT DE MEDICINA)

MARÍA NIEVES VILA RUBIO (RECTORAT)

ENRIQUE HERRERO PERPIÑÁN (FACULTAT DE MEDICINA)
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