Margalida Capellà i Roig, amb DNI nº 43068857T i amb domicili a efectes de
notificació a STEI-i, C/Jaume Ferran 58 baixos, 07004 (Palma), com a presidenta
del Comitè d’empresa de PDI de la Universitat de les Illes Balears, amb motiu de la
publicació al BOIB nº 47 de 6 d’abril de 2013 de l’esborrany del decret de
modificació del decret 104/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el règim jurídic del
personal docent i investigador contractat de la Universitat de les Illes Balears,
presenta les següents
AL·LEGACIONS
PRIMERA.- L’esborrany de decret publicat al BOIB per modificar el decret 104/2002
ha estat elaborat per adaptar aquest decret a les necessitats de contractació de la
Universitat per al proper curs 2013-2014 i es preveu modificar l’apartat 4 de l’article
7 per ampliar la dedicació del professorat associat, que anirà des d’una hora fins a
un màxim de sis hores setmanals de docència. Sobre aquesta modificació no tenim
cap objecció a fer-hi.
SEGONA.- Pel que fa a la modificació prevista en el punt 2 de l’esborrany de
decret, no tenim cap informació com a Comitè d’empresa sobre les raons per
eliminar el punt 3 de l’article 15 que defineix què s’entén per desenvolupament
normal de l’activitat professional ni sabem quina interpretació es farà d’aquest
requisit de contractació.
TERCERA.- En el punt 6 de l’esborrany de decret es presenta una modificació de
l’annex de retribucions de les diverses figures laborals del PDI laboral i observam
que, en cas de ser aplicades, suposarien una rebaixa anual de les
complementàries de -900,12€ en el cas dels contractats doctors i de -564€ en el
cas dels col·laboradors, en comparació amb la taula retributiva que s’aplica
actualment a aquestes categories laborals. No sabem si aquesta rebaixa és deguda
a una errada en el càlcul de les complementàries o bé a un altre motiu.
Per tot això,
SOL·LICITA:
1. Un aclariment sobre l’eliminació del punt 3 de l’article 15.
2. Una revisió de les retribucions anuals previstes en l’esborrany de decret per a les
categories de professors col·laboradors i professors contractats doctors, d’acord
amb l’actual taula retributiva que s’aplica a la UIB i, en qualsevol cas, que es
mantinguin les retribucions actuals i no s’apliquin les previstes en l’esborrany de
decret que, en cas de ser aplicades, suposarien una rebaixa del salari anual dels
contractats doctors i dels col·laboradors.

Palma, 19 d’abril de 2013.
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