
Professorat permanent

Defensem l'existència d'un cos únic de professorat permanent, recuperant

reclamacions històriques a les nostres Universitats, i enfront de la

fragmentació i inducció a la competència entre estaments o entre variants

contractuals.

En aquest sentit creiem que seria necessari acabar amb la doble escala

salarial, contractual i de condicions laborals que suposa l'existència de

professorat permanent funcionari i de professorat permanent contractat,

per a les mateixes tasques i responsabilitats, unificant les dues formes

laborals en la categoria que ofereix les millors condicions, en aquest cas el

cos de professorat titular d'universitat.



Professorat permanent

Davant del model actual, d’utilitzar essencialment al professorat associat,

per tal de fer-se càrrec d'una part important de la docència, bé de manera

estructural, bé de manera eventual, com a conseqüència de requeriments

derivats de baixes mèdiques, excedències, càrrecs de gestió o períodes

sabàtics, propugnem un model de contractes estables que atorguin als

departaments la suficient flexibilitat com per fer front des de les seves

pròpies plantilles a situacions imprevistes o sobrevingudes, i a les

situacions previsibles derivades de la rotació de càrrecs.



Professorat permanent

Defensem, per tant, l’erradicació d'aquest model precari i el seu

reemplaçament per unes plantilles teòriques fixes, que incorporin, amb

suficient elasticitat les necessitats previsibles o sobrevingudes. Amb això

els departaments haurien de comptar amb suficient professorat

permanent, que no hauria de fregar la càrrega màxima de la seva

capacitat laboral, com ara succeeix, sinó que disposés d'un marge de

reserva de càrrega laboral per fer front als imprevists. Per tant,

defensarem que la càrrega lectiva habitual no sobrepassi el 75% de la

càrrega màxima, incloent la cobertura de reemplaçaments previsibles, per

rotació de càrrecs (recuperant el anterior model de dedicació a la nostra

universitat, quan el màxim docent assignable era de 6 sobre 8 hores

setmanals), comptant amb el 25% restant per a imprevists.


