
SOBRE LA CAMPANYA DE DENÚNCIES DEL PROFESSORAT ASSOCIAT 

 

Benvolguts/des companys/es, 

 

Com sabeu, el Comitè d’Empresa va iniciar fa mesos una campanya entre el PDI per engegar una 

via judicial que denunciés la situació de precarietat i la contractació fraudulenta del professorat 

associat, tot considerant que era una eina de pressió paral·lela a les mobilitzacions i els intents 

de negociació (fins ara infructuosos) duts a terme amb l’equip rectoral. 

 

Arran d’aquest eix de treball, una cinquantena de professors i professores associades van decidir 

presentar una denúncia contra la UB per la seva situació contractual i laboral, en un procés 

liderat, coordinat i finançat pel propi Comitè d’Empresa de PDI laboral (i no pas per cap sindicat, 

tal i com s’ha donat a entendre en un correu que CCOO ha enviat a la plantilla). A més, s’hi ha 

de sumar una vintena de denúncies més que algunes persones van interposar amb els seus 

propis equips jurídics. Tots aquests companys i companyes valentes van voler denunciar que la 

seva situació laboral de temporalitat no es corresponia amb la legalitat vigent i que el 

professorat associat assumeix tasques de docència, gestió i recerca que no són reconegudes en 

el seu salari. A principis d’octubre de 2019 finalment van començar a celebrar-se els judicis en 

els Jutjats Socials de Barcelona. 

 

Doncs bé, aquesta iniciativa ha començat a donar els seus fruits. Les primeres notícies que ens 

han arribat apunten a 9 sentències ja emeses, de les quals 8 han estat favorables a la part 

demandant. S’ha de subratllar que les persones denunciants presenten perfils molt diversos en 

quant a antiguitat, facultat i vinculació externa. I malgrat això, les resolucions judicials han anat 

en la mateix línia, tot posant l’èmfasi en dos aspectes fonamentals que portem temps 

denunciant: 

 

    Que els professors i professores demandants no responen al perfil d’associat que recull la llei 

1/2003 d’universitats de Catalunya: no es tracta de professionals que desenvolupen la seva 

principal activitat fora de l’àmbit universitari (es dediquen essencialment a la docència i la 

recerca), o bé no s’ha acreditat que fossin especialistes de reconeguda competència, condició 

exigida per la llei per ser contractat com associat/da. 

    Que el caràcter temporal dels seus contractes no està justificat donat que els professors i 

professores demandants duen a terme funcions estructurals, és a dir, cobreixen necessitats 

permanents de la universitat. 



 

En base a aquests arguments, com dèiem, el Jutjat Social de Barcelona ha estimat fins al moment 

les demandes de 8 companys/es associats/des i ha declarat el caràcter indefinit no fixe dels seus 

contractes com a conseqüència del frau en la contractació comés per la UB, qui n’és la única 

responsable legal. 

 

Des del Comitè d’Empresa valorem molt positivament aquestes sentències i esperem que les 

que encara estan per arribar ho facin en el mateix sentit. 

Creiem que són un primer esglaó que contribuirà a posar contra les cordes la universitat fins que 

reconegui la contractació en frau de llei de centenars de professors i professores associades. 

També creiem que aquest pas no hauria estat possible sense els anys previs de mobilització, 

presa de consciència i compromís per part del PDI més precari. 

 

Tot i que existeix la possibilitat de la interposició de recursos per part de la UB, considerem que 

aquestes sentències haurien de ser el catalitzador d’una negociació efectiva que desemboqués 

en una regularització real del conjunt del professorat associat contractat en frau de llei que fa 

feina estructural, amb les categories contractuals que corresponguin a cada cas, i amb unes 

condicions laborals mínimes d’estabilitat, dignitat salarial i possibilitat de promoció en la carrera 

acadèmica. Així esperem que ho entengui el vicerectorat de PDI, de qui esperem des de que es 

va iniciar el curs una resposta a les nostres demandes de negociació per trobar una sortida a la 

situació inacceptable del professorat associat contractat de manera fraudulenta. 

 

Al llarg del mes de gener us convocarem a una assemblea informativa sobre aquest procés 

judicial i les possibilitats de negociació i mobilització que obre. 

 

 

Des del Comitè d'Empresa PDI-L us desitgem unes Bones festes. 

 


