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Assemblea PDI Laboral
1. Situació actual del professorat associat segons 

legislació vigent.
2. Sentències Tribunal Suprem i altres
3. Possibles accions legals
4. Qui pot estar afectat?
5. Com participar en les accions?
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• Conveni Col·lectiu del Personal Docent i Investigador de les Universitats
Públiques Catalanes.

“desenvolupa tasques docents a temps parcial i amb caràcter temporal. Són
contractats d’entre especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir
la seva activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari”.

• Decret 404/2006, pel qual es regulen les funcions del professorat contractat.
(DOGC, 4748 – 26.10.2006). Article 10:

«estarà integrat per especialistes de reconeguda competència que acreditin exercir
llur activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari.”
«ha d’estar capacitat per impartir les matèries que li corresponguin en el seu àmbit 
d’expertesa i per actuar de manera eficient en tots els vessants de l’activitat docent 
que la universitat determini. »

Situació actual professorat associats segons legislació vigent

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4821/892233.pdf
http://www.aqu.cat/doc/doc_15825290_1.pdf


Març 2018

• Utilització irregular de la figura: UB i altres. Generació de borses de precarietat.

• Observatori del Sistema Universitari (maig 2016)

• Sindicatura de Comptes (25/2016)

Situació actual professorat associats segons legislació vigent

 No existència d’especialització en molts 
casos

 Contractació directa i no per concurs (75%)
 Criteris pressupostaris i no docents

 Increment en la temporalitat i precarietat del professorat

http://www.observatoriuniversitari.org/blog/2016/09/26/el-professorat-universitari-a-catalunya/
http://www.sindicatura.org/reportssearcher/download/2016_25_ca.pdf?reportId=6901
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A la disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu. Regularització Associats:

• S’insta a la regularització d’aquest col·lectiu amb participació del comitè
d’empresa.

Situació actual professorat associats segons legislació vigent

Diverses accions al llarg de les diferents Legislatures
No solució del problema i augment de contractació fraudulenta

Informe del Comitè sobre el col·lectiu
Proposta de negociació i acord de mínims en primera instància 

Cal reprendre les negociacions sens detriment d’altres actuacions

• El requisit de renovació del contracte pel curs 18-19 és 2 anys d’activitat laboral 
externa en els últims 4 anys, acreditats mitjançant informe de vida laboral o 
alta al cens d’empresaris, professionals o retenidors. 

http://www.ub.edu/comitepdi-l/assets/Informe_falsos_Associats.pdf
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Sentències Tribunal Suprem i altres

• Sentencia nº 473/2017 de TS, Sala 4ª, de lo Social, 1 de Junio de 2017. 
Treballador de la UB

• STS 2703/2017 - ECLI: ES:TS:2017:2703. Treballador de la UPF
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Possibles accions legals

• Denúncies individuals: cada cas la seva sentència.

• Conflicte col·lectiu: tots els casos es tracten de manera general

 Contractes PDI molt heterogenis
 Cal buscar el nexe comú
 Gestió des dels òrgans de representació: Comitè PDI-L
 No implica a tothom però si s’aplica a tothom
 Dona força a la possible negociació
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Qui pot estar afectat?

13%

87%

Tipologia del PDI-L
Febrer 2018

Permanents

Temporals

4%

71%

21%

0% 3% 1%Categories temporals

Agregat Interí
Associat
Associat Mèdic
Associat estranger
Lector
Visitant

• 3.819 professors contractats

• Investigadors 730

76%

24%

Investigadors

Predocs

Postdocs
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Preceptius
 Document de cessió de dades - formulari
 Còpia de tots els contractes.
 2 darreres nòmines (mínim).
 Certificat de serveis a la UB (demanar a Personal Acadèmic).
 Informe vida laboral.

Complementaris
 PDA (tasques docents, recerca i gestió).

Com participar de les accions?

Facilitant la cerca del nexe comú mitjançant la següent documentació
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Enviar a: comitepdi.l@ub.edu

Assumpte: [Legal] FACULTAT + Nom i Cognoms

Termini: abans del 15 d’abril

Com participar de les accions?

Com recollirem la informació
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