Propostes de CGT PV davant la problemàtica del PDI Associat

Benvolgudes companyes i companys:

Com sabeu, malgrat la claredat normativa sobre la figura del professorat
associat, la figura al llarg dels anys ha anat pervertint-se, fent-se un ús
il·legítim d’aquesta figura, amb la connivència dels òrgans de govern de la
Universitat; arribant a la situació actual, on la diversitat de situacions és quasi
inabastable. La qual cosa, obliga a fer un esforç per ordenar la situació, que
ha d’anar de la mà de la dignificació d’aquesta figura laboral.
Com hem repetit des de fa anys i tornem a recordar al nostre programa
electoral: CAL, D’UNA VEGADA PER TOTES, RECONÈIXER DIGNAMENT LA
FIGURA DEL PROFESSORAT ASSOCIAT.

En aquest sentit, des de CGT-PV seguim defensant:
• L’increment salarial, equiparant-lo d’entrada a la mitjana salari/hora
de la resta de figures amb tasques docents de la nostra Universitat.
• Una assignació adequada de la docència: la docència que s’assigne ha
d'estar relacionada obligatòriament amb la seua àrea d'experiència i
no ha de servir per a cobrir dèficits estructurals a baix cost.
• La creació d’una nova figura contractual que evite l’ús del contracte
de professorat associat per a cobrir tot tipus de necessitats dels
departaments (baixes, excedències, mancances estructurals...).
Aquestes mesures formen part de la línia de treball que CGT PV sempre ha
mantingut en la defensa dels drets legítims del Professorat Associat, no
entrant a fer propostes que siguen incongruents o que simplement busquen
‘fer caixa’. En aquest sentit, sentim que alguna organització sindical haja
preferit el rèdit electoral, jugant a l’estratègia de la confusió i a empentar
col·lectius contra les pròpies organitzacions sindicals, afeblint la posició
sindical en la pròpia negociació, “tirant la pedra i amagant la mà”.

Si vols conèixer més en detall la postura de CGT PV així com les propostes
que hem fet i seguirem defensant, la post trobar aquí:
PROPOSTA CGT-PV Professorat Associat
D’altra banda, podeu accedir al programa electoral de PDI, amb la resta de
posicionaments de CGT PV i les propostes que defensem:
PROGRAMA ELECTORAL PDI

I recordeu, el 4 de desembre MULLA’T, Vota CGT

