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UGT UNIVERSITAT APOSTA PEL RECONEIXEMENT DE LES FIGURES DEL 
PERSONAL INVESTIGADOR EN LES NOSTRES UNIVERSITATS.  

Aquest personal és el pitjor tractat i reconegut a les nostres 
universitats. Les nostres reivindicacions pretenen evitar la pèrdua 
d’oportunitats i recursos que es disposa i que han d’impulsar la recerca 
y la innovació a les nostres universitats. 

 

Per la Dignitat Professional, Retribucions i Condicions laborales dels 
Investigadors. 

 

• Vetlar per un adequat articulat al Conveni Col·lectiu d’Universitats, on s’incloga de 
manera adequada al personal investigador de la UVEG, tant en la seua fase pre- 
como post-doctoral. 

• Negociar millors condicions laborals i retributives per a les noves categories 
professionals previstes per al Personal Investigador al Conveni Col·lectiu: 

 -Investigador en Formació. 
- -Investigador no Doctor. 
 -Investigador Junior. 
 -Investigador Senior.  

• Adequació de plantilles de suport a la recerca. Regulació dels contractes per 
obra i servei, ja que el personal en aquesta situació es troba sense drets, sense 
defensa i exposat a les condicions laborals que se’ls impose. 

• Exigim que les condicions laborals del personal amb contracte a càrrec de 
projecte siguen equiparables a les de qualsevol personal de plantilla de la 
universitat. 

• Sol·licitem la convocatòria de reconeixement de l’activitat investigadora 
(sexennis) per a tot el personal que estiga realitzant tasques de recerca. 

• Reivindiquem un pla d’estabilitat per al personal amb contracte d’investigació 
a càrrec de projectes, perquè no patisca la concatenació de contractes “sine die” 
provocant una condició d’inestabilitat laboral gravíssima. Aquest pla ha de 
contemplar tant les possibles persones acreditades com la continuïtat en el temps 
de reiterades contractacions. 

• Engegar la “carrera de l’investigador” perquè, de manera anàloga a com ocorre 
als Organismes Públics d’Investigació, tinguem a les nostres plantilles personal amb 
talent que impulse la recerca des de les nostres universitats. 

• Creació d’un Programa de Formació d’Investigadors que el seu objectiu siga la 
formació acadèmica, la generació i transferència de resultats de recerca, estades 
internacionals i generació de coneixement, i elaboració i publicació d’articles 
científics. S
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