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La CGT denuncia a inspecció de treball a 40 centres de recerca de Catalunya

Aquesta denúncia s'afegeix a la realitzada contra les universitats públiques catalanes pel mateix motiu.

Aquest passat dijous la Confederació General del Treball (CGT) de Catalunya ha presentat una nova denúncia a
Inspecció de Treball per incompliment de l'article 6 del Reial Decret 103/2019, de l'Estatut del Personal Investigador
en Formació. En aquesta ocasió la denúncia s'ha presentat els 40 centres d'investigació que integren la Fundació de
Centres de Recerca de Catalunya (CERCA) (a sota es detalla la llista). Després de mesos de recopilar informació
sobre la situació contractual del Personal Investigador en Formació (PIF) d'aquests diferents centres, des del
sindicat CGT s'han recollit evidències que fan palès que aquests centres de recerca s'estan negant a aplicar la
pròrroga de quart any per als contractes que estableix el RD 103/2019 de l'EPIF.

Concretament el seu article 6 estableix que els contractes dels investigadors/es predoctorals s'hauran de prorrogar
automàticament quan l'investigador/a encara no hagi completat la tesi doctoral que constitueix el motiu de la seva
contractació i no hi hagi un informe desfavorable de la comissió acadèmica del programa de doctorat on s'incriu la
seva recerca.

L'incompliment de la pròrroga fixada per l'EPIF provoca que a l'actualitat gran part de les tesis doctorals s'acabin
amb l'investigador treballant en situació d'atur, un cop completat el tercer any de contracte i sense la pròrroga que
estableix la legislació. Aquesta situació motiva una precarització encara major de la situació ja de per si precària dels
i les investigadores més joves del sistema de recerca català. Uns investigadors/es que, d'altra banda, són els
responsables de recerques punteres, sovint amb un elevat valor afegit, i que es tradueixen amb una part important
de les publicacions de recerca fetes a Catalunya.

En presentar-la, la CGT ha sol"licitat que aquesta denúncia s'incorpori a la que el mes de juliol va presentar contra
totes les universitats públiques catalanes excepte la UAB (que ja aplica totalment l'EPIF després d'un acord amb la
CGT per resoldre diverses convocatòries de vaga). Aquesta primera denúncia ha motivat que Inspecció de Treball
iniciï un procés sancionador contra les universitats per inaplicació de l'EPIF que els pot suposar importants sancions
econòmiques. També la CGT va presentar la setmana passada una demanda de conflicte col"lectiu contra les
mateixes universitats al TSJC pel mateix motiu.

A banda d'Inspecció de Treball, diferents informes jurídics assenyalen l'obligatorietat de l'aplicació de la pròrroga del
4rt any dels contractes dels i les investigadores predoctorals. Aquesta obligatorietat va obligar a la Generalitat de
Catalunya a canviar les bases de la seva convocatòria d'ajuts per a contractes predoctorals després d'una
impugnació de la CGT. El darrer posicionament l'ha realitzat la Sindicatura de Greuges de Catalunya remarcant
també la obligatorietat de la pròrroga dels contractes que tant universitats com centres de recerca del CERCA (
enllaç aquí).

Centre de Recerca en Agrotecnologia (Agrotecnio)
Centre d'Estudis Demogràfics (CED)
Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE)
Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B])
Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)
Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)
Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
Centre de Regulació Genòmica (CRG)
Centre de Recerca Matemàtica (CRM)
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
Centre de Visió per Computador (CVC)
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Internet i Innovació Digital a Catalunya (i2CAT)
Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
Institut Català d'Arqueologia Clàssica (ICAC)
Institut de Ciències Fotòniques (ICFO)
Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP)
Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA)
Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC)
Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)
Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)
Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI)
Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC)
Institut de Física d'Altes Energies (IFAE)
Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP)
Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV)
Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (IJC)
Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM)
Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)
Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR-Sant Pau)
Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona)
Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRB Lleida)
Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa)
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Institut de Salut Global de Barcelona (ISGLOBAL)
Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO)
Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR)
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