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El 14 de gener de 2013 el Vicerector de Professorat, Dr. Viladevall Solé, 
va adreçar-se als Directors de Departament i Degans de la Universitat de 
Barcelona  per  enviar  un  missatge  “de  contenció”  en  relació  a  la 
contractació  de  nou  professorat  i  reposició  de  baixes  en  els 
departaments. Advertia així que “qualsevol petició de contractació haurà 
de comptar amb una justificació de caire excepcional”.

Tenint en compte que aquest any finalitzen –entre d’altres– 57 contractes 
de lector i 21 d’ajudant, i que encara hi ha 34 agregats interins, sorgeixen 
dubtes sobre el futur laboral d’aquest personal docent i investigador. Més 
encara quan la convocatòria de places d’agregat prevista pel 2012 està 
datada a març del 2013.

El  Comitè  d’Empresa  PDI  –  L comparteix  l’apreciació  que  manca  un 
finançament  suficient  i  que  la  no  aprovació  dels  pressupostos  de  la 
Generalitat genera una incertesa, però, per altra banda, fins ara no tenia 
constància  de  quina  serà  l’aposta  del  Rectorat  davant  d’aquesta 
avinentesa.

El 19 de març, en una reunió sense informació escrita i a viva veu, el 
Vicerector  va  afirmar  que  no  és  mantindrà  la  carrera  acadèmica 
establerta legalment ni el compromís d’estabilització de la plantilla que 
incorpora el Conveni Col·lectiu, ja que es farà fora a personal docent i 
investigador  degudament  acreditat.  Creiem,  per  altra  banda,  que  és 
responsabilitat del Rectorat fer pública aquesta informació, qüestió que 
no sembla compartir. 

Si les noves places que es treguin depenen de les “necessitats docents”, 
definirà  i  publicarà  les  de  cada departament  i  Facultat  de la  UB? En 
aquest sentit, continuarà aplicant el PDA i les reduccions vinculades a la 
recerca? Quines conseqüències ha previst que tindrà la declaració que al 
professorat titular d’escola universitària se li podrà exigir una dedicació 
d’hores lectives de fins a 12 hores lectives setmanals? S’ha previst com 
quedaran  alguns  graus  si  s’acomiaden  associats  en  funció  de 
condicionaments  externs  sobre  els  que  el  Rectorat  no  pot  tenir 
informació? Reestructurarà tota la Universitat de Barcelona per disminuir 
el nombre de departaments i reassignar docència entre àrees afins? En 



definitiva, què més vol fer el Rectorat? 

Com veieu, són molts dubtes que no tenen fàcil  resposta. I més difícil 
encara serà donar-la si es prescindeix de la capacitat d’aquest Comitè, a 
qui es nega la possibilitat d’exercir la seva funció. La informació oficial no 
es  trasllada  a  la  mateixa  velocitat  que  els  rumors,  fet  que  genera 
incoherències i inseguretat. El Comitè d’Empresa PDI – L vol denunciar la 
dificultat que té per dur a terme la seva tasca d’informació – i per tant, de 
proposició – i negociació en aquest tema, degut a la manca d’informació 
per part del Rectorat.


