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Posició de CSI·F davant la NO reposició de les places de funcionaris a les Universitats catalanes 

 

El cas de la no reposició de les places del professorat funcionari que causa baixa al final de cada 

curs és un problema molt greu. CSI·F ha vingut desde fa temps donant suport, des dels diferents Comités 

d’Empresa de Docents i Investigadors de les universitats catalanes, a les justes reivindicacions de totes les 

categories de professorat, tant laboral com funcionari. Però el col·lectiu de docents universitaris funcionaris 

se sent agreujat i condicionat per la manera en la qual la Generalitat i les universitats catalanes, fent 

seguidisme de les directives emanades d’aquella, reparteixen les places emanades d’una taxa de reposició 

que fa poc ha tornat a ser del 100%. 

No és admissible que la majoria d’aquestes vacants de professorat funcionari no estiguin destinades 

al professorat acreditat a CU o a TU. Fer servir un altíssim percentatge de les vacants d’enguany per a crear 

places d’agregats és tergiversar una realitat que es vol fer desaparèixer, la dels funcionaris que treballem a 

les universitats del nostre país i pel nostre país. La Generalitat bloqueja el RDL 10/2015 de 11 de setembre 

que modifica la LOU, i que fa explícita la promoció interna al cos de CU. Però el que és pitjor és que les 

universitats ho secunden, sigui per por o per altres interessos. Només una mínima part de les places de 

reposició es destina a promoció de funcionaris, un fet que perjudica un col·lectiu al qual CSI·F ha estat 

defensant des del primer moment (i no quan s’hi ha vist una possible bossa de vots): el dels acreditats a 

CU, a qui hem fet costat en les seves reivindicacions, i que són prop de quatre-cents a Catalunya. 

Respectant sempre el dret a l’estabilització dels docents contractats, creiem que ara és l’hora de donar una 

empenta decisiva als professors que han acreditat abastament els seus mèrits per assolir una plaça sigui de 

CU, sigui de TU.  

En una recent reunió, el president de l’ACUP, Enric Fossas, va dir que la pressió s’havia de fer des 

dels sindicats, reconeixent implícitament que els estaments acadèmics es troben lligats per les decisions 

polítiques de la Generalitat, que no ens afavoreixen gens. Des de CSI·F volem fer palès el nostre suport a 

aquesta justa reivindicació de la promoció al funcionariat, no tan sols als TU que s’han acreditat com a CU, 

sinó també als agregats, lectors i associats que tenen l’acreditació a TU, que no poden fer tampoc efectiva 

per les pressions esmentades. 

Des de totes les instàncies de representació que té CSI·F a tots els nivells polítics i acadèmics 

lluitarem per aquest causa justa. Ho farem perque tothom que s’hagi guanyat l’acreditació de CU la pugui 

fer efectiva a curt termini, i perque els acreditats a TU no hagin de cedir a les pressions per ser agregats, si 

volen ser TU. 

El Govern hauria de facilitar, de forma automàtica y com a cas excepcional, la promoció a les 

places funcionarials de superior categoria, prèvia acreditació, per a donar satisfacció legal a tots els 

damnificats d’aquesta normativa i relaxar la tensió interna de les universitats. 

 

 


