Acord de Consell de govern en relació a la contractació de professorat associat per al
curs 2020/2021, atenent a la greu crisi sanitària derivada de la COVID-19

La declaració de l’estat d’alarma decretada pel govern de l’Estat pel Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, i les seves successives pròrrogues, així com les normes de desenvolupament
de la gestió i ordenació de la crisi sanitària dictades, han tingut un impacte notable en els
processos de contractació del professorat associat de les Universitats, comportant la
necessitat d‘implementar mesures reguladores i d’ordenació extraordinàries adreçades a
adequar les normes i tràmits existents a la realitat de la situació, de manera que es permeti
garantir l’adequada prestació de servei durant el curs 2020-2021
Atès que els Vicerectors de Personal Acadèmic de les Universitats públiques catalanes,
reunits amb la Secretaria d'Universitats i Recerca, han acordat que, mentre es mantingui
aquesta situació d'excepcionalitat i si ho consideren necessari, podran flexibilitzar i ajustar a
les diferents situacions laborals concretes generades per la crisi, la contractació i retenció del
seu professorat laboral temporal, la Universitat de Barcelona ha considerat l’especial afectació
que es produeix en el cas dels concursos de professorat associat, en que s’evidencia la
impossibilitat de determinar d’acord amb el calendari anual les necessitats de contractació
amb l’antelació adient per dur a terme el procediment selectiu habitual. Aquest fet, afegit a
la suspensió dels terminis administratius declarada per les Disposicions addicionals tercera i
quarta del RD 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l’estat d’alarma, així com les
limitacions que suposen les restriccions a la mobilitat, les mesures de distanciament social,
que dificulten la constitució i funcionament presencial dels òrgans col·legiats; la inoperativitat
dels procediments de gestió habituals, i el gran volum de tribunals i processos que normalment
impliquen els concursos de professorat associat, etc.., condueixen a la necessitat de prendre
mesures excepcionals per garantir poder comptar amb el professorat adequat per prestar el
servei públic de l’ensenyament superior durant el curs 2020-2021.
En conseqüència, responent a les necessitats excepcionals exposades, el Consell de govern

ACORDA
Primer.- La contractació del professorat associat per al curs 2020-2021 es formalitzarà
directament sense concurs, d’acord amb la proposta de contractació que es trametrà al
Vicerectorat de personal docent i investigador pel Director de Departament afectat, atenent a
les necessitats de contractacions prèviament autoritzades pel Vicerectorat, previ informe de
la comissió de professorat delegada del Consell de govern, en el termini que aquell indiqui.
La proposta de contractació tramesa s’haurà d’acompanyar de la declaració responsable
formalitzada (annex I) i del currículum vitae que acrediti el compliment dels requisits previstos

per la normativa d’aplicació, i en particular de l’exercici de l’activitat professional d’acord amb
el punt primer d’aquest acord.
Segon.- Les renovacions de contracte del professorat associat seleccionat per concurs en
cursos anteriors es formalitzaran d’acord amb el sistema instaurat el curs 2019-2020.
Tercer.- Publicar aquest acord en la seu electrònica i el Portal de Transparència de la
Universitat de Barcelona, un cop aprovat pel Consell de govern.
Barcelona, 15 de maig de 2020

