
17 DE NOVEMBRE,

VAGA GENERAL D’UNIVERSITATS

PÚBLIQUES CATALANES



Què és la Vaga General d’Universitats?
- És una resposta del conjunt de les comunitats universitàries a la política 

de retallades a les universitats.

- Pretén ser l’inici d’un procés de mobilitzacions que freni la degradació de 
les universitats públiques.



Qui està cridat a la Vaga el proper 17-N?

- El PDI funcionari i contractat (i interí) vinculat 
a les universitats públiques catalanes, inclòs el 
personal investigador en formació.

- El PAS funcionari i contractat (i interí) vinculat 
a les universitats públiques catalanes.

- Les mateixes tipologies laborals vinculades a 
fundacions i consorcis de les universitats 
públiques catalanes.

- Els i les estudiants.



D’on prové la crida de Vaga pel proper 17-N?

- Diverses assemblees de PDI i PAS a la UAB i a la UPF 
van plantejar la vaga durant el mes de setembre.

- El 8 d’octubre, l’assemblea general de la PUDUP 
(Plataforma Unitària en Defensa de la Universitat 
Pública), amb participació de delegacions de les diferents 
universitats, formalitza la crida a la vaga el 17-N.

- El 2 de novembre es legalitza la vaga per als 
treballadors/es davant les diferents universitats i del 
Departament de Treball i Ocupació.



La vaga de treballadors (PDI i PAS) qui i com l’ha 
convocat?

- La convocatòria oficial la realitza la CGT de 
Catalunya, després que la resta de sindicats amb 
representació optessin per no fer-ho.

- Alguns organismes unitaris l’han recolzat i també 
la convoquen, com el Comitè d’empresa del PDI 
de la UAB, que ho va fer per unanimitat dels 
sindicats que el conformen.

- Assemblees de PDI de la UAB i de PDI i PAS de 
la UPF també s’hi ha adherit.



Per tant, la vaga del 17-N no és només d’estudiants?

- No, és en primer lloc una vaga de treballadors/es 
de les 7 universitats públiques catalanes: UB, 
UAB, UPC, UPF, UdG, UdL i URV.

- També és una vaga d’estudiants d’universitat i 
d’alguns instituts.

- És també una mobilització del conjunt de la 
ciutadania en defensa de l’educació pública i, en 
especial, de les universitats.

- No és patrimoni de cap organització sindical 
concreta.



Com a PDI, quines raons tinc per a la vaga?
- La Generalitat el 2011 ha retallat en més del 16% el pressupost de les 

universitats públiques. L’any 2012 preveu una retallada addicional.
- La retallada és principalment en Capítol 1, que comporta:

- Destrucció de llocs de treball (més de 150 a la UAB el 2011, 400 a la UPC, 
etc). Pel curs 2012 es preveu una reducció d’entre 2000 i 3000 professors, la 
majoria associats, però també postdoctorals, PIF, lectors i la no renovació de 
jubilacions.

- Una aturada dels programes de consolidació del professorat temporal.
- Una degradació dels contractes de molts professors: baixada del nivell 

d’associat, increment de la dedicació, contractes quatrimestrals.
- La degradació de les condicions de treball: grups més grans, canvi 

dels models de dedicació laboral, etc.
- El tancament de títols: actualment es preveu tancar uns 250 màsters 

propis i a partir del 2012/2013 començarà la reestructuració del mapa 
de graus.

- L’afavoriment de les iniciatives privades dins de l’àmbit universitari, en 
detriment de les públiques.



Com a PAS, quines raons tinc per a la vaga?
- La Generalitat el 2011 ha retallat en més del 16% el pressupost de les 

universitats públiques. L’any 2012 preveu una retallada addicional.
- La retallada és principalment en Capítol 1, que comporta:

- La supressió de places de reforçi la no renovació de personal interí, temporal i 
d'altres.

- L’acomiadament encobert de varis centenars de PAS adscrits al Capítol 6.
- La pèrdua de millores salarials, dels del 5% retallat l’any 2009 fins a 

complements, etc.
- Rebaixada de contractes del PAS de jornada complerta a jornada reduïda de 

25 hores, amb la consegüent minva de les seves retribucions 
- La degradació de les condicions de treball: alguns serveis s’han de 

cobrir amb menys personal.
- Malgrat les retallades salarials, continua havent-hi un gran nombre de 

càrrecs de confiança amb retribucions molt per sobre del conveni i 
que, molt sovint, no són públiques.

- L’afavoriment de les iniciatives privades dins de l’àmbit universitari, en 
detriment de les públiques.



Però, no és massa aviat per fer vaga?

- No. Les retallades principalment provenen del 
pressupost de la Generalitat. Ara encara no ha 
començat a discutir-se el de l’any 2012 i, per tant, 
encara s’hi pot incidir.

- En plena campanya electoral la vaga afecta 
directament el govern de CiU i les seves aspiracions 
electorals.

- La vaga és una passa més en la lluita i ha de 
permetre afrontar la resta del curs amb més força i 
cohesió.



Perquè hi tenim més a perdre si 
ens quedem quiets/es.

Perquè no em vull quedar mirant 
com d’altres defensen la dignitat 
i el meu lloc de treball.

Perquè em segueixo creient que 
la universitat és un servei públic.

Aquest dijous 17-N 
FAREM VAGA !!



Barcelona: 18 h. Pça. Universitat. 
Manifestació. 
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