
MANIFEST ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT I SINDICATSMANIFEST ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT I SINDICATSMANIFEST ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT I SINDICATSMANIFEST ASSEMBLEA CONTRA LA PRECARIETAT I SINDICATS    

 
Els treballadors i treballadores de la UAB del col·lectiu docent, investigador i d’administració 
i serveis que aquest 6 de març ens hem sumat a la vaga o hi donem suport de diferents formes 
entenem que la nostra és una lluita per la defensa d’un ensenyament públic i de qualitat basat 
en unes condicions laborals dignes i justes per part d’aquelles i aquells que amb la nostra 
feina el fem possible en el dia a dia. 
 
1. Un increment del finançament públic de les universitats públiques. La base de la 

dignificació de les condicions laborals dels treballadors/es de la UAB comença per una 
política pública compromesa realment amb el finançament del conjunt de l’ensenyament 
públic i de les universitats com a part integrant d’aquest. L’ensenyament públic ha de ser 
vist des de les diferents administracions com un eix estratègic en la consecució d’una 
societat crítica i plenament democràtica. 

2. Una implicació real de la UAB amb els i les seves treballadores. L’equip de Govern de 
la UAB ha de revisar les seves prioritats pressupostàries que actualment se centren més en 
una política d’aparador i grans titulars i deixen de banda el garantir unes condicions 
laborals dignes per a sectors importants dels treballadors i treballadores de la universitat. 

3. L’erradicació de la precarietat laboral. La precarietat laboral en la que està immerses 
una part de les treballadores i treballadors de la UAB, a més de la precarietat de la vida 
d’aquestes persones, atempta contra la igualtat entre els treballadors/es i és la principal 
amenaça a la qualitat de les funcions pròpies de la universitat. La seva eliminació s’ha de 
centrar en tres eixos: 
4. La reversió de l’actual procés d’externalització/privatització de serveis de la UAB. 
5. L’elaboració d’un pla de regularització i estabilització dels diferents col·lectius 

docents docents i investigadors en situació de precarietat i l’aplicació sense 
ambigüitats de la legislació vigent en matèria de drets laborals (Estatut dels 
treballadors, conveni col·lectiu, Estatuto del Empleado Público, etc). 

6. La resolució de casos de contractació amb figures fraudulentes encobertes que es 
donen en diversos centres, com és el cas de les beques de col·laboració, de capítol 6, 
convenis universitat-empresa i “teacher assistants”. 

7. Tot el personal de Capítol VI ha de tenir els mateixos drets que el personal fixe de 
plantilla, i se li ha d’aplicar el Conveni. La gerència ha de negociar i clarificar les 
places que són estructurals (amb contracte indefinit) i s’han de garantitzar els mateixos 
drets laborals, salarials i formatius que el personal fixe. També és necessari exigir 
l’acompliment d’uns horaris ben definits, ja que moltes vegades la jornada real és 
superior al què estipula el contracte i el propi Conveni; igualment s’exigeix 
objectivitat i transparència a la hora de seleccionar el personal  

8. No a les hores extres per a cobrir substitucions. Hi ha un ampli volum de substitucions 
relativament previsibles (per a càrrecs, sabàtics i altres llicències, etc.). Un increment de la 
dotació de treballadors/es estables facilitarà resoldre aquestes necessitats fent compatible 
una millora de les condicions laborals de la plantilla, dels serveis que ofereix i a l’hora 
evitarà incrementar de forma legalment dubtosa les jornades laborals. 

9. Revisió del nou Model de Carrera Acadèmica. Aquesta mesura fou aprovada pel 
Consell de Govern sense haver estat prèviament negociada amb els difernts actors de la 
comunitat universitària.  

10. Que es respecti la democràcia en els diferents espais de negociació de la UAB.   No a 
les imposicions unilaterals per part de l’Equip de Govern de la UAB. L’Equip de Govern 
ha d’assumir l’existència de diferents espais de representació dels i les treballadores i del 
conjunt del col·lectiu docent i investigador i les seves competències, i promoure una 
autèntica pràctica negociadora en tot allò que ens afecti com a tals. 


