ACORD ENTRE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I EL COMITÈ D’EMPRESA DEL PERSONAL
DOCENT I INVERSTIGADOR de la UB, 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.
La situació econòmica, professional i laboral sorgida arrel de la COVID-19, en la que les
restriccions a la mobilitat i les seves repercussions a l’economia del país han provocat
nombroses baixes del règim del RETA i expedients de regulació temporal d’ocupació, comporta
una evident dificultat per acreditar el compliment del requisit de l’activitat professional externa
a l’àmbit acadèmic universitari que preveu la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats per ser
contractat o renovat com a professorat associat.
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És per això que, tenint en compte la previsió continguda en l’article 16.3 del Conveni col·lectiu,
segons la qual aquest requisit es considerarà satisfet quan les candidatures acreditin un
mínim de dos anys d’activitat laboral dels darrers quatre, per compte d’altri o pel seu compte,
però també mitjançant qualsevol altra alternativa que cada universitat pugui acordar amb el
corresponent comitè d’empresa, i tenint en compte també que els Vicerectors de Personal
Acadèmic de les Universitats publiques 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 i el Comitè d’Empresa de PDI de la UB han pres l’acord que amb
vigència excepcional per al curs 2020-2021, es flexibilitzi el compliment del requisit de l’exercici
de l’activitat professional.
En conseqüència,
S’ACORDA
Primer- Per a totes les contractacions de professorat associat per al curs 2020/2021 es
considerarà acomplert el requisit de l’exercici de l’activitat al tenir un mínim de dos anys
d’activitat professional en els darrers cinc anys, i es tindrà en compte com a activitat
professional externa acreditada l’afectada per un expedient de regulació de l’ocupació derivada
de la pandèmia de la COVID-19, en ser aquesta una suspensió aliena al professional a contractar.
En el contracte laboral es farà constar que el treballador/a té l’obligació de comunicar la
pèrdua de l’activitat professional externa.
Segon .- Pel curs 2020-2021 es renovaran automàticament els contractes de professor associat
del curs 2019-20 (hagin accedit per concurs públic o no), llevat que hi hagi una petició de no
renovació o de modificació de la dedicació per part del departament o de la comissió de
professorat del centre o renúncia de l’interessat.

Les persones afectades només han de presentar nova autorització de compatibilitat, si hi ha
canvis en la seva situació respecte la darrera presentada.

Tercer.- Per la cobertura de les noves necessitats docents dels departaments preferentment es
proposarà l’ampliació del contracte al professorat associat que ja estigui contractat a la UB i que
hagi accedit per concurs, llevat que la comissió de professorat del centre efectuï proposta
d’ampliació de dedicació del personal ja contractat que no ha accedit per concurs.

Les persones afectades només han de presentar nova autorització de compatibilitat, si hi ha
canvis en la seva situació respecte la darrera presentada.

Quart.- En cas que es proposi una nova contractació, a personal nou, la proposta de nova
contractació tramesa per la comissió de professorat al vicerectorat ha d’anar acompanyada del
CV del candidat proposat i de la declaració responsable del compliment dels requisits, firmades
per l’interessat.
Els departaments, les Comissions de Professorat dels centres i els degans o deganes han de
vetllar per tal que les persones proposades per a la nova contractació com a professorat associat,
compleixin tots els requisits previstos legalment i siguin idònies per l’àrea de coneixement que
es requereixi.
Cinquè.- Aquest acord entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació.
Sisè.- Aquest acord és podrà renovar, per mutu acord de les parts, en cas que les condicions
d'excepcionalitat afectin a cursos posteriors.
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Les parts donen la conformitat a aquest acord a Barcelona en data 1 de juny de 2020,

Per la Universitat de Barcelona

Pel Comitè d’Empresa

Josep Batista
Vicerector de PDI

Montserrat Mitjans
Presidenta del Comitè d’Empresa PDI-UB

