
Qui som? 
Som el personal precari de la Universitat de Barce-
lona, professorat associat, doctorandes (becaris de 
recerca), professorat col·laborador, lectors i exlec-
tors degradats a associats, investigadors postdocto-
rals, professorat agregat interí i agregat permanent, 
aquells a qui la UB maltracta any rere any, majoritàri-
ament amb condicions laborals de misèria i sense 
possibilitats d’estabilització.

REIVINDICACIONS PER CATEGORIES LABORALS

Què proposem per millorar les actuals condicions laborals del PDI laboral?

PROFESSORAT ASSOCIAT

+ Treballar per acabar amb la situació de precarietat laboral que viu el professorat associat de la UB. 
Les bosses de precarització de la UB  han passat de 1.600 a 2.000 persones en pocs anys. Aconseguir 
per a aquest col·lectiu una dignificació salarial, posar fi a la cronificació de la temporalitat i garantir la 
continuïtat de la carrera acadèmica.

+ Per això demanem la reobertura de les taules de negociació amb l’equip rectoral pel reconeixement 
i la regularització dels falsos associats. L’últim acord del CE amb l’equip de govern (estiu del 2016) no ha 
resolt gairebé res, ja que implica la millora salarial (menys de 1.000 € mensuals) de 25 de les prop de 2.000 
persones falses associades. Entenem per fals associat qualsevol professor que imparteix assignatures 
que no tenen res a veure amb la feina que fa fora de la universitat, o que no tenen cap feina fora, que fan 
doctorat o bé que són doctors... ja que la UB està contractant només associats amb feina fora, encara que 
no tingui res a veure amb el que impartirà a la UB, per tant per a la UB aquests ja no són falsos associats.
La regularització implica dur a terme els passos necessaris per articular la creació d’una nova figura lab-
oral a partir de contractes dignes, estables, a temps complet i amb els mateixos sous, complements i 
condicions que el professorat permanent. Mentre aquesta nova figura laboral no sigui vàlida legalment, cal 
articular urgentment les mesures necessàries que, amb un caire temporal, permetin reeixir en l’aplicació 
de la dignificació laboral i salarial esmentada.

+ Treballar perquè no s’exigeixi, des de l’equip rectoral, més requisits de renovació dels associats fins 
que no es regularitzi la situació de tots els falsos associats. 

+ Posar fi a la utilització fraudulenta de professorat associat per cobrir necessitats permanents en 
matèria de contractació de personal docent i assenyalar l’ús fraudulent i sistemàtic de la figura de l’associat 
en les substitucions. La substitució ha de ser remunerada en funció del contracte de la persona substituïda, 
i no amb el sou d’un associat. 

+ Treballar i fer pedagogia perquè el professorat funcionari o amb contracte permanent a la UB prengui 
consciència de la situació de precarietat del PDI-laboral i hi estableixi relacions més justes i de suport. 

+ Posar fi a la discriminació que representa el coeficient d’hores PDA que s’aplica al professorat as-
sociat, diferent del que s’aplica al PDI permanent. Per exemple, hi ha situacions de professorat associat 
contractat per fer 21 crèdits acadèmics en 480 hores –22,85h/c.a.–, mentre que un professor permanent 
fa com a molt 24 crèdits en 840 hores –35h/c.a. Això és degut  a que el factor multiplicador per als asso-
ciats sempre és fix, independentment del nombre d’alumnes matriculats a les assignatures. 
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DOCTORANDES (BECARIS DE RECERCA)

+ Donar-los suport en els àmbits de la unificació del sistema de contractes predoctorals dins el marc 
català, de la dignificació de les convocatòries (especialment d’FPI, FPU, FI i convocatòries pròpies de les 
universitats i centres de recerca); de les matriculacions i taxes que han de pagar; del treball fora de con-
tracte; de la temporalitat; de les retribucions; de les hores extres; de la reducció de la jornada laboral; i de 
la planificació adequada de la inserció postdoctoral.

PROFESSORAT COL·LABORADOR 

+ Garantir l’estabilització del professorat col·laborador temporal i la possibilitat de canviar a altres cat-
egories superiors del professorat col·laborador permanent.

PROFESSORAT LECTOR I EXLECTOR

+ Garantir la continuïtat de la carrera docent i investigadora mitjançant l’estabilització del professorat 
lector acreditat com a agregat o titular que ha finalitzat el contracte, inclòs aquell que un cop finalitzat ha 
estat degradat a associat, i aplicar-li les mateixes mesures que s’estan complint des de fa anys en altres 
universitats públiques catalanes: conversió automàtica del professorat lector terminal en professorat agre-
gat interí.

+ Reincorporar immediatament al seu lloc de treball el professorat lector terminal acomiadat (“no-ren-
ovat”) des del curs 2011-12.

INVESTIGADORS POSTDOCTORALS

+ Garantir la continuïtat de la carrera docent i investigadora dels investigadors postdoctorals mit-
jançant la seva estabilització com a professorat agregat o titular interí.

PROFESSORAT AGREGAT INTERÍ

+ Estabilitzar-lo definitivament com a professor agregat. És injustificable superar nombrosos concur-
sos durant 10, 12 o 15 anys, per fer en molts casos les mateixes assignatures, i sense tenir-ne garantida 
l’estabilització.

PROFESSORAT AGREGAT

+ Equiparar a tots els efectes la jerarquia dels agregats amb la dels titulars. Cal que la UB es manifesti 
equiparant el rang dels agregats al dels titulars a tots els efectes per evitar discriminacions dins els de-
partaments (tria d’assignatures, obtenció de cursos sabàtics, participació en tribunals de concursos de 
places, etc.). 

+ Articular els mecanismes necessaris per desenvolupar la promoció interna i estabilitzar definitivament 
el professorat agregat interí.

+ Respecte al caràcter vinculant de les acreditacions, volem defensar que totes les acreditacions han de 
ser vinculants, tant les del sistema AQU com les de l’ANECA. 

PER FER-HO, EL 27-O VOTA TRANSFORMEM UB AL 
COMITÈ D’EMPRESA DE PDI-L DE LA UB!


