
ACORD DE RENOVACIÓ I NOVA CONTRACTACIÓ DEL PROFESSORAT ASSOCIAT (CURS 2020-21) 

 

 

Davant l’excepcionalitat de la situació d’aquests mesos la Universitat de Barcelona i el Comitè 

d’Empresa de PDI de la UB hem acordat, després d’una llarga negociació on el CE hem posat 

damunt la taula, una vegada més, la necessitat d’una renovació automàtica dels associats, 

flexibilitzar el compliment dels requisits de renovació i nova contractació dels associats pel curs 

2020-2021 per tal d’ajustar-ho a les situacions laborals concretes generades per la crisi.  

 

Pel que fa a les renovacions: 

 

• Pel curs 2020-2021 es renovaran automàticament els contractes de professor associat 

del curs 2019-20 (hagin accedit per concurs públic o no) llevat que hi hagi una petició de 

no renovació o de modificació o renúncia.  

• En el contracte laboral es farà constar únicament que el treballador/a té l’obligació de 

comunicar la pèrdua de l’activitat professional externa. 

• Només es signarà una declaració que manifesti el coneixement de les condicions de 

contractació del professorat associat establertes a l’acord de data del 16 de juny de 

2020.  

 

Pel que fa a les noves contractacions: 

 

• Es prioritzarà l’ampliació del contracte al professorat associat que ja estigui contractat 

a la UB per donar cobertura a les noves necessitats docents dels departaments.  

 

En cas de no ser possible l’ampliació del contracte d’algun professor/a associat/da les noves 

contractacions tindran els següents requisits:  

 

• Es considerarà acomplert el requisit de l’exercici de l’activitat al tenir un mínim de dos 

anys d’activitat professional en els darrers cinc anys 

• Es considera activitat professional externa acreditada l’afectada per un expedient de 

regulació de l’ocupació derivada de la pandèmia de la COVID-19 

• La nova contractació ha d’anar acompanyada del currículum vitae del candidat i la 

declaració responsable del compliment dels requisits. 

 

Creiem però que això són mesures transitòries que no resolen la qüestió de fons de la precarietat 

laboral que viu el professorat associat a la UB. En aquest sentit, seguirem lluitant i treballant per 

la regularització d’aquesta figura i per la dignitat laboral del/les treballadors/es precaritzats/des.  


