CGT-PV amb el Personal Investigador en Formació:
Quan arriben les eleccions sindicals i els sindicats comencen a ‘donar la matraca’, el
personal investigador en formació habitualment ni se n’adona de que tot aquest soroll
també va amb ell/a. Alguns/es de vosaltres ni sabeu que podeu votar, quan
majoritàriament sí podeu fer-ho. Busqueu-vos en la Web d’eleccions del Comitè
d’Empresa
Cal recordar, que si podeu votar, és gràcies a que, després de molts anys de lluita, JA
no sou ‘becaris/àries’, sou personal laboral, i ara, per fi, teniu dret a representar i ser
representats en l’àmbit sindical...
Algunes direu “què més dóna, ja veus tu que podrà fer un sindicat per nosaltres... si els
sindicats només es mouen pel personal amb plaça fixa”...; nosaltres vos podem
assegurar que no totes les organitzacions sindicals són així. En CGT PV, el professorat
que formem part actualment hem estat ‘becaris/àries’ i hem estat implicats en Joves
Investigadors, i no oblidem el que s’ha aconseguit i tot el que queda pendent. Des dels
sindicats podem i hem d’ajudar en aquesta lluita, i des de CGT PV no dubteu que estem
i estarem amb vosaltres.
La gent de CGT PV hem estat impulsors de la majoria de negociacions que han tingut
lloc sobre les condicions dels investigadors de la Universitat de València. Hem estat
darrere de les millores a les polítiques de promoció dels ‘Ramón y Cajal’, la creació de
contractes purament investigadors (PIND, PID...), la fi de les beques de projecte i el seu
pas a contractes... tot això es va reflectir en el Reglament del Personal Investigador i
ens va costar prou hores de currar-nos les normatives i de reunions negociadores que
algun
fruit
han
donat.
Podeu
consultar
el
Reglament
del
Personal
Investigador.
Més recentment hem treballat junt a la Plataforma Dignitat Investigadora València,
coordinada amb les assemblees d'investigadors en diferents universitats, per a
aconseguir que es desenvolupara la Llei de la Ciència i s'engegara la negociació d'un
nou Estatut del Personal -EPIF-, donant suport a les seues reivindicacions en relació a
condicions retributives, drets laborals, hores de docència, indemnització per
finalització de contracte, mesures de conciliació...
A més de tot allò que s’assolisca amb aquestes normatives generals, seguirem lluitant
per garantir que el PIF de la Universitat puga gaudir de tots els drets laborals que li

corresponen com a PDI laboral (la qual cosa és oblidada amb molta freqüència per la
nostra universitat). No oblidem que s’han de plantejar millores salarials i d’equiparació
retributiva entre les diferents convocatòries que afecten també a les ajudes per a
estades i altres activitats.
Algunes coses ja s’han aconseguit, com ara:
- El dret a tenir les mateixes vacances que la resta del PDI.
- El dret a accedir a la formació adreçada al PDI –fins i tot amb el germen d’un
programa propi de formació.
- El dret a protestar davant la Comissió de Doctorat si el vostre Director/a incompleix
les seues obligacions...
Tot això ho va lluitar CGT PV en la negociació sindical i ho podeu veure també al
Reglament del Personal Investigador
També hem lluitat per la constitució d’una veritable carrera acadèmica per al PIF.
Sempre hem defensat la necessitat d’afavorir als barems per a la contractació
d’ajudants a les persones que han gaudit de contractes predoctorals.
En aquesta negociació fou clau la presència de CGT, front la defensa per part d’altres
sindicats dels interessos d’altres col·lectius menys desprotegits, però més interessants
electoralment parlant. Nosaltres no funcionem així.
En el cas del contractes vinculats a projectes o convenis, cal continuar denunciant la
seua
precarietat
i
treballant
per
una
major
estabilitat.
En definitiva, la posada en marxa de una autèntica carrera investigadora en la
Universitat de València i la visibilització del personal investigador amb caràcter propi
i diferenciat del PDI i el PAS
Som un grup de treballadores de la Universitat que hem passat per semblants penúries
que les vostres i que no ens casem amb ningú, que batallem pels col·lectius més
desprotegits sense parar-nos a ‘fer comptes’.
Malgrat tot, per poder tenir representació als òrgans de negociació sindical i així seguir
fent la tasca de defensa feta fins ara, necessitem del teu vot.
Si vols més informació sobre el nostre programa, el que som i allò que proposem, pots
visitar-nos aquí.

Per això el 4 de desembre MULLA’T, Vota CGT
CGT-PV Universitat de València

