
ASSEMBLEA PDI-LABORAL UB, DIMARTS 15 (DE 2 A 4), A L'AULA 101 DEL PATI DE 
LLETRES DE L'EDIFICI HISTÒRIC (PLAÇA UNIVERSITAT) 
 
 
El Comitè d'empresa del Personal Docent i Investigador laboral de la UB convoquem 
assemblea per al dimarts vinent dia 15, de 2 a 4 de la tarda, a l'aula 101 del Pati de Lletres de 
l'Edifici Històric (Plaça Universitat), amb l'ordre del dia següent: 
 
1. Informacions sobre la situació actual del PDI-laboral (inclosa informació sobre els requisits 
per a la renovació dels contractes del professorat associat). 
 
2. Mobilitzacions immediates (propostes de vagues). 
 
La taula reivindicativa bàsica que ara mateix estem defensant com a Comitè d'empresa –la qual 
abraça àmbits tant del PDI-laboral com del PDI-funcionari–, és aquesta: 
 
• Que es reobri d’una manera efectiva la taula de negociacions per regularitzar els falsos 
associats. 
  
• Que es millorin les condicions laborals de tots els associats amb l’aplicació immediata de 
l’escala salarial màxima i que s’elimini el greuge comparatiu salarial que pateixen els associats 
amb relació a la resta de figures del personal docent i investigador. 
 
• Que es reconegui l’existència de contractació fraudulenta de professorat temporal (falsos 
associats i falsos interinatges) que cobreix tasques estructurals i que no es faci cap 
acomiadament (en forma de no renovació o reducció de contracte). 
 
• Que s'implementin plans d’estabilització per als investigadors predoctorals, postdoctorals, 
col·laboradors, lectors i agregats interins a jornada completa. 
  
• Que s’obri una taula de negociacions per resoldre els greus problemes laborals que pateixen 
els investigadors predoctorals. 
  
• Que s’enllesteixi urgentment l’elaboració de la relació de llocs de treball i s'aprovi amb l'acord 
previ i vinculant de les Seccions departamentals, el Comitè d'Empresa de PDI-laboral i la Junta 
de PDI-funcionari. 
  
• Que es posi fi a la implementació del punt cinquè de la normativa del PDA, que des del curs 
207-18 ha materialitzat l’aplicació del Reial Decret-Llei 14/2012 del govern del PP en el sentit 
d'augmentar la docència de professorat a jornada completa a 32 crèdits. 
 
 
Per totes aquestes raons, el Comitè d’empresa del PDI-Laboral cridem tota la comunitat de la 
UB a continuar exigint a l’equip rectoral respostes en vista de la cronificació de la degradació 
de les nostres condicions de treball, de totes les formes que assembleàriament decidim, i a 
participar a l’assemblea de PDI el dimarts vinent, 15 de maig, a les dues del migdia (14h), 
a l’aula 101 del Pati de Lletres de l’Edifici històric (Pl. Universitat). 
 
Barcelona, 10 de maig del 2018 
 
Comitè d'empresa del PDI-Laboral de la Universitat de Barcelona 

 

 

  



AQUESTES SÓN LES NOSTRES RAONS 
 
El Comitè d’empresa del PDI-Laboral de la Universitat de Barcelona expressem el nostre 
malestar atesa la falta de respostes i solucions per part de l’equip rectoral pel que fa a les 
necessitats de promoció i estabilització del PDI temporal i, en particular, a les condicions de 
precarietat que viu el professorat associat. 
  
Aquesta situació s’ha agreujat a les últimes setmanes amb la crisi de l’equip de govern i la 
substitució de càrrecs (com el de la vicerectora de PDI) en un moment crucial per a la 
renovació de contractes, en una universitat on gairebé el 50% del professorat té contractes 
anuals.  
  
Responent a un sentir general, estem demanant un reconeixement que l’existència de 
falsos associats a la UB és un problema estructural, i que s’obri un pla de regularització 
que doni respostes dignes i justes pera  totes aquelles persones que van ser 
contractades per assignar-les tasques estructurals i regulars de docència, recerca i 
gestió, però el contracte de les quals és el de professor/a associat. Per això, el Comitè 
d’empresa del PDI-Laboral exigim que l’equip rectoral obri un procés per a una proposta 
consensuada d’un autèntic “Pla d’actuacions de professorat de la Universitat de Barcelona 
2018-2024” que inclogui la regularització de la situació del professorat associat mitjançant una 
modificació dels seus contractes laborals, partint del punt en què es va quedar aquest procés 
durant el mandat de govern anterior i donant compliment a la disposició transitòria segona del 
Conveni Col·lectiu de PDI laboral de les Universitats Públiques Catalanes, per la qual, entre 
altres qüestions, les universitats es comprometien a cercar recursos per finançar aquesta 
regularització. Les dades parlen de l’evidència de la realitat que denunciem i de la seva 
dimensió estructural: entre l’any 2005 i el 2016, 575 associats van deixar de ser-ho per passar 
a alguna altra de les categories inserides a la carrera acadèmica (lector, agregat, titular...). La 
negació persistent d’aquesta evidència és ja insostenible.  
  
Mentre aquesta negociació es desenvolupa, reivindiquem l’aplicació immediata del rang salarial 
màxim per al professorat associat i que no canviï cap requisit, condició o circumstància que 
pugui empitjorar la situació actual d’aquest col·lectiu. La no renovació de contractes fraudulents 
cal considerar-la un acomiadament encobert. 
  
Al mateix temps, rebutgem la política docent impulsada per la Direcció General d’Universitats, 
d’acord amb la qual la taxa de reposició està fixada només al 50%, fet que imposa la 
substitució del professorat que es jubila amb nous professors precaris. L’únic pal·liatiu 
d’aquesta política són les places Serra Húnter, sobre les quals ja redactarem un comunicat 
valoratiu específic. 
  
Com si els departaments no haguessin estat durant anys contractant com associats  persones 
que no tenien activitat professional externa, o que estaven plenament dedicats a la docència i 
la recerca en altres universitats, ara l’equip de govern pretén seguir negant aquesta realitat i fer 
pagar a les companyes i els companys treballadors el que només es responsabilitat de qui té la 
capacitat contractual i la responsabilitat de portar-la a terme seguint la llei. Aquest any els 
requisits per renovar el contracte són més restrictius i consisteixen a acreditar una activitat 
professional fora de l'àmbit acadèmic universitari d’un mínim de dos anys en els últims quatre, 
per compte d'altri o per compte propi. Així, doncs, sense assumir la real problemàtica dels 
falsos associats, l’equip rectoral sembla que vol acabar el curs a cop d’acomiadament. Trobem 
irresponsable, pel que fa al sosteniment futur de la institució, qualsevol política que impliqui 
prescindir de treballadors tenint-hi en compte que, en el moment actual, 1.493 professors i 
professores tenen més de 60 anys. 
  
El 15 de març tot el Comitè d’empresa del PDI-Laboral va decidir no acudir a la reunió amb la 
vicerectora de Professorat (en aquell moment la Dra. Mercè Pallàs), en què es volia tractar de 
les mesures transitòries per a la renovació de contractes del curs 2018-2019 del professorat 
associat. Com a membres del Comitè vam considerar que aquesta reunió havia de formar part 
d’un procés molt més ampli de negociació per a la regularització i dignificació laboral del 
col·lectiu d’associats/des.  Així, vam demanar al rectorat que es comprometés a cercar 



solucions consensuades amb l’òrgan de representació dels i les treballadores i que fixés un 
calendari d’aplicació. La resposta que (no) vam rebre va ser i continua sent el silenci.  
  
No volem una universitat que està expulsant estudiants i docents, i que està precaritzant i 
reestructurant amb criteris merament economicistes i mercantilitzadors. Tractem del model 
d’universitat pública que defensem i de la seva funció dins la societat. Ens hi estem jugant el 
futur de país. 

Per tots aquests motius, el Comitè d’empresa del PDI-Laboral cridem tota la comunitat de la UB 
a continuar exigint a l’equip rectoral respostes en vista de la cronificació de la degradació de les 
nostres condicions de treball, de totes les formes que assembleàriament decidim, i a participar 
a l’assemblea de PDI el dimarts vinent, 15 de maig, a les dues del migdia (14h), a l’aula 
101 del Pati de Lletres de l’Edifici històric (Pl. Universitat). 
 

Barcelona, 10 de maig del 2018 
 
Comitè d'empresa del PDI-Laboral de la Universitat de Barcelona 
 


