
CONTRACTACIÓ I RENOVACIÓ PROFESSORAT ASSOCIAT 

 

Benvolgudes i benvolguts:  

El passat dia 29 d’abril representants del Comitè d’Empresa es van reunir de forma 

virtual amb el Vicerector de PDI-L, a petició d’aquest però com a resultat de la demanda 

reiterada del Comitè. L’ordre del dia era poder acordar una proposta per a les 

renovacions i la nova contractació de professorat associat, amb la intenció que fos 

un acord no només a nivell de UB sinó de tot el sistema universitari públic català. 

Cal explicitar que l’anterior reunió celebrada el passat 12 de març, va tenir una durada 

de només trenta minuts, a petició del Vicerectorat per motius d’agenda vinculats a la 

Covid-19, i que ha suspès el procés de negociació de Regularització dels 

associats/des, argumentant dificultats en la negociació telemàtica. Entretant, però, la 

Universitat de Barcelona, des dels seus òrgans de govern, ha mantingut la presa de 

decisions de forma virtual que afecten directament l’estabilitat del professorat 

contractat, el desenvolupament de concursos, així com el desenvolupament de la tasca 

docent en condicions adverses per motius que aquest Comitè ja ha fet públics.  

Volem deixar constància, així mateix,  de la sorpresa amb què aquest Comitè observa 

l’actuació del Rectorat envers el PDI durant aquesta pandèmia. Al marge dels 

agraïments, que han arribat molt tard, en cap moment ha considerat les condicions 

humanes, emocionals, d’infraestructura i de salut dels seus treballadors i 

treballadores i ha exigit i donat per descomptat que el PDI havia de substituir l’encàrrec 

docent presencial pel virtual de forma gairebé immediata, sense preocupar-se de si 

tenien les condicions físiques i emocionals, la disponibilitat (persones a càrrec i altres 

feines...) i les eines per assumir aquesta tasca. 

Pel que fa a la reunió virtual del passat dia 29 d’abril per parlar de la proposta d’acord 

entre el VR i el Comitè d’Empresa sobre el procediment de contractació i renovació 

del professorat associat pel curs 2020 i 2021, cal explicar que el Vicerectorat 

proposava contractacions per designació i sense concurs i renovacions ampliant el 

període d’acreditació d’activitat externa, que passaria  a ser  de 2 anys treballats sobre 

els darrers 5 anys,  però signant igualment la declaració responsable on consta el 

compromís a mantenir el compliment del requisit de l’activitat professional externa durant 

tot el curs  2020-2021. Un compromís que, en aquestes circumstàncies, serà molt difícil 

de mantenir per a molts/es treballadors/es.  



Davant la crisis econòmica i social provocada per la pandèmia que podia afectar a 

l’activitat professional externa, el Comitè va proposar les següents esmenes:  

• Que les renovacions de contracte del professorat associat es formalitzin 

d’acord amb la informació que consta a la Universitat de Barcelona al 

curs 2019-2020, acceptada com a vàlida per la contractació per 

l’esmentat curs (i que la renovació, doncs, fos automàtica, com està 

passant a d’altres Universitats de Catalunya). 

• Que per al curs acadèmic 2020-2021, es consideri acomplert el requisit 

de l’exercici de l’activitat al tenir un mínim de dos anys d’activitat 

professional en els darrers cinc anys (eliminant l’annex on consta la 

declaració responsable) 

• Que en els contractes de tot el professorat associat s’elimini el 

requeriment de mantenir durant tota la vigència del contracte l’activitat 

professional externa i que aquest acord es reculli en el contracte. 

• Que hi hagi un compromís explícit de reconeixement d’hores 

extraordinàries, davant la possibilitat d’iniciar el curs de manera no 

presencial, donat el increment de dedicació en la docència virtual que 

això representa.  

També es va demanar: 

• Que no es faci nova contractació si es poden ampliar i millorar les 

condicions contractuals del professorat associat ja en actiu en els 

departaments. Si finalment aquesta nova contractació és necessària, 

que aquesta es faci amb la prèvia supervisió del Comitè d’Empresa. 

• Que es reprenguin les negociacions de la Mesa sobre estabilització 

d’associats abans que acabi el mes de maig. 

  

La proposta no recull la situació del professorat associat 4T, i abans de demanar 

una renovació dels contractes en les mateixes condicions el Comitè va proposar que 

passin a agregats interins igual que els Lectors finalistes, mentre no es puguin 

celebrar els concursos. 



Lamentem comunicar-vos que el VR de PDI, davant aquesta proposta, va aturar la 

signatura de l’acord al·legant no tenir competència ni capacitat de compromís en 

matèria d’allò que el Comitè d’Empresa li proposava i es va negar a negociar cap de 

les esmenes i peticions proposades. Un cop més, malgrat els esforços del Comitè per 

contribuir a la millora de les propostes que ens arriben, ens hem trobat una escassa 

voluntat d’acord real amb el òrgan de representació dels treballadors i treballadores. 

  

Seguirem informant-vos.  

  

Rebeu una cordial salutació………………… 

 

Comitè d'Empresa PDI-L 

 


