
 

 

 

VOTA CGT EN DEFENSA DE LA DIGNIFICACIÓ DEL 
PERSONAL INVESTIGADOR 

 

Fart de la incertesa permanent de no saber si treballaràs o no l’any 
vinent, on ho faràs, baix quina forma contractual...?  

Fart de viure en una situació d’excepcionalitat que fa que cada 
entitat ‘interprete’ els teus drets laborals i salarials de manera 

arbitrària 

Fart de la patada al cul una vegada finalitza l’ajuda que suporta el 
vostre contracte? 

Fart de no tindre el teu propi espai i haver de compartir la sala 
perduda del departament, institut o centre en el millor dels casos? 

 

Benvolgudes i Benvolguts, 

Aquests 4 últims anys, hem seguit treballant colze a colze amb diversos 
col·lectius de personal investigador. Entre altres accions, vam estar 
presents i donar suport al col·lectiu de personal investigador en formació 
en la UV i arreu de l’Estat, vam estar mantenint reunions i consultes legals 
amb el Col·lectiu Margarita Salas i Maria Zambrano, hem posat en marxa a 
nivell Estatal una campanya en defensa dels drets laborals i salarials del 
personal investigador...; i continuem treballant. 

D’altra banda, la nostra organització, gràcies a aquesta proximitat amb els 
col·lectius del personal investigador, va incorporant nova militància i nova 
afiliació, part de la qual ja apareix en la pròpia candidatura al Comitè 
d’Empresa, òrgan aquest on esteu també representats/ades junt amb la 
resta del personal laboral de la UV. 

Des de CGT a la Universitat de València, sempre hem defensat i seguirem 
fent-ho, l’existència d’una estructura de plantilla d’investigació pròpia que 
permeta estabilitzar al personal investigador, similar a l’existent per a la 



 

resta del PDI Laboral, de tal manera que no calga estar forçant sempre 
l’actual estructura de plantilla i anar buscant ‘foradets’ en places de PDI per 
a estabilitzar una part només de tot el personal investigador. Es fa ja 
imprescindible i improrrogable, la posada en marxa d’una tercera categoria 
laboral que acompanye a la plantilla del PAS i el PDI, la del Professorat 
Investigador, garantint el seus drets al mateix nivell que les altres dues. 

També hem defensat i seguirem fent-ho, l’obertura d’un procés de 
simplificació i homogeneïtzació de totes i cadascuna de les convocatòries 
actualment existents, per garantir les mateixes condicions laborals a les 
persones que feu la mateixa tasca amb denominacions diferents. No és 
comprensible, assenyada ni justa la situació actual. 

I, vam estar del costat dels col·lectius d’investigadors i investigadores en la 
denuncia pública davant l’excés de cel que la UV practica sobre el control 
horari al que està sotmès aquest col·lectiu. En aquest sentit, seguim 
defensant la necessària flexibilització de dit control i la supressió de 
mecanismes tant absurdes com el GDI i el GDH, que ‘controlen’ bàsicament 
si estàs dins la xarxa Eduroam. 

 

 

CGT Programa i candidatures 
WEB CGT Eleccions sindicals 2022 

 

PER LA DIGNIFICACIÓ DE LA SITUACIÓ LABORAL DEL PROFESSORAT 
INVESTIGADOR!! 

  ANEM AL COR DEL SISTEMA 

PUNXEM EL GLOBUS DEL CAPITALISME ACADÈMIC 

EL DIJOUS 1 DE DESEMBRE   VOTA CGT!!! 

 

https://www.uv.es/cgt/COMUNITAT_UNIVERSITARIA/ELECCIONS%202022/Triptico%20PDI%202022.pdf
https://www.uv.es/cgt/COMUNITAT_UNIVERSITARIA/ELECCIONS%202022/Triptico%20PDI%202022.pdf
https://www.uv.es/uvweb/cgt/ca/comunitat-universitaria/eleccions-sindicals-2022-1286282862046.html

