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Exigim l'EPIF ja!

El passat mes de setembre des de la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya vam presentar un recurs
de reposició contra les bases reguladores i la convocatòria d'ajuts de contractació FI 2020 de la Generalitat de
Catalunya, en entendre que el seu redactat establia una durada màxima dels contractes de Personal Investigador en
Formació de 3 anys fet que contradiu l'Estatut del Personal Investigador en Formació que contempla que els
contractes d'investigadors/es predoctorals poden ser prorrogats fins a 4 anys.

Aquesta setmana hem rebut la resposta de la Generalitat (la podeu consultar aquí) on, malgrat desistir el nostre
recurs, ens dóna la raó en reconèixer que els contractes es poden prorrogar fins a 4 anys i argumenten que la
convocatòria FI concedeix ajuts a la contractació, tot desvinculant la durada d'aquests ajuts (un màxim de 3 anys) de
la durada dels contractes (un màxim de 4 anys). Per tal de clarificar aquest aspecte, modifiquen el redactat de la
convocatòria. Ens donen, doncs, la raó.

No obstant, la solució no és satisfactòria per a nosaltres. Finançant només 3 anys de contracte, la convocatòria FI
deixa a les universitats la responsabilitat de cobrir el 4rt any. En un context de congelació dels pressupostos als
nivells ja retallats de l'any 2017 aquest fet és inadmissible. És per això que Doctorands en lluita i CGT aquest dijous
14 de novembre asseiem a responsables del Departament d'Universitats i Empresa i del Departament d'Economia
per resoldre un increment de la dotació a les universitats que permeti fer front a les obligacions que es deriven de
l'aplicació íntegra de l'EPIF.

Us animem a assistir a la concentració que acompanyarà la reunió. Hi ha en joc el present i futur dels i les
investigadores predoctorals i, també, d'unes universitats molt maltractades després d'anys de retallades. Aquesta
lluita ens interpel·la a totes.

I la guanyarem!!!

Ens veiem aquest dijous, 14 de novembre, a les 16:30h, al Passeig Lluís Companys, 23 (a prop de Renfe Arc
de Triomf)
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