
Companyes, companys,  

 

Recentment hem tingut coneixement de la sentència del jutjat social n. 26 de Barcelona que 

condemna la Universitat de Barcelona a computar les hores de docència, recerca i gestió del 

professorat associat de la mateixa manera que ho fa en el cas del professorat a temps complert, 

tenint en compte aquest còmput a efectes de jornada laboral i retribució salarial. La sentència 

estableix que la manera com aquests còmputs es realitzen actualment en el PDA vulnera els 

articles 4, 12.4 d) i 17 de l’Estatut dels Treballadors, i 14 de la Constitució. 

Des del comitè d’empresa PDI-L volem instar a l’equip de govern de la UB a acatar la sentència 

i realitzar de manera immediata els canvis necessaris per tal que el PDA s’ajusti als requeriments 

judicials, posant fi a la discriminació i l’explotació laboral que pateix el professorat associat. 

Instem, per tant, l’equip de govern a abstenir- se de malbaratar els recursos de la UB per recórrer 

una sentència que és de justícia.  

L’arribada de la sentència mostra el fracàs de l’estratègia de negació persistent que els diversos 

equips de govern dels últims anys han aplicat davant una problemàtica que és àmpliament 

coneguda per tota la comunitat de la UB i ara, també, pels tribunals: que la UB ha recorregut de 

manera massiva al professorat associat, amb contractes temporals a temps parcial, per cobrir 

necessitats estructurals i permanents de la universitat. Davant el fracàs de l’estratègia de la 

negació, des del comitè creiem que la sortida a aquesta situació insostenible només es troba en 

la negociació d’un procés de regularització en el marc del Conveni Col·lectiu per el Personal 

Docent i Investigador de les Universitats Catalanes, i en l’assumpció, per part de l’equip de 

govern, de la responsabilitat que té en la defensa d’unes condicions de treball pel seu 

professorat que estiguin a l’alçada de les posiciones que la UB es vanta d’ocupar en les 

classificacions internacionals.  

 

Comitè d’empresa PDI-L de la UB. 

 


