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A
rriba el final del curs. Les notes

estan posades i les actes a punt de

ser tancades. A la Universitat de

Barcelona (UB), també arriba el final d’u-

na etapa més de la llarga lluita del profes-

sorat associat pel reconeixement de la

seva funció i contra la precarietat laboral

que pateix. Un grup de gairebé 60 do-

cents amb contractes d’associades ha

elaborat una reclamació col·lectiva diri-

gida al rector de la Universitat de Barce-

lona (UB), Dídac Ramírez, per expressar

el seu rebuig davant la situació laboral i

contractual precària del col·lectiu.

La reclamació, que es preveu que es

presenti el 17 de juliol al registre de la UB,

denuncia l’incompliment del conveni

col·lectiu vigent pel Personal Docent i In-

vestigador (PDI) i el mal ús de la figura de

professorat associat, que genera un frau

de llei. Les signants demanen la creació de

places indefinides i apropiades per a les

tasques docents i de recerca, que la majo-

ria d’elles desenvolupa sense reconeixe-

ment. El rector disposarà de dos mesos

per respondre la petició i començar una

negociació per resoldre el conflicte. 

El professorat adherit a la reclamació

s’ha mostrat optimista, ja que, en altres

centres com la Politècnica de València o

la Universitat Autònoma de Barcelona,

s’han aconseguit passos efectius en la

creació de figures docents més dignes,

una mostra del reconeixent del deute

moral històric que tenen les universitats

amb aquest sector del personal docent.

La iniciativa només ha rebut el suport

de la Coordinadora Obrera Sindical –re-

centment creada a la UB– i no disposa del

suport del comitè d’empresa, format per

la CGT com a sindicat majoritari. La re-

clamació no és el primer pas que es fa

enguany per donar a conèixer la greu

situació laboral del col·lectiu d’associa-

des a l’equip rectoral de la UB. A finals de

febrer, la Plataforma de Professors Asso-

ciats va publicar una carta oberta per

reclamar que es prenguin mesures per

fer justícia al treball i l’esforç del col·lec-

tiu, sense el qual la UB no podria assolir

els seus plans docents ni disposaria de

l’excel·lència en recerca que té.

L’ÚS I ABÚS DE LA FIGURA DEL
PROFESSORAT ASSOCIAT
La figura de la professora associada està

pensada per a la contractació temporal de

personal amb experiència professional

externa. Amb aquesta col·laboració, les

universitats asseguren la connexió dels

continguts que s’estudien amb el món

laboral. Per al nombre limitat d’hores

de docència contemplades, els sous cor-

responents no arriben al mínim interpro-

fessional, ja que s’entenen com un com-

plement –a la UB, oscil·len entre 91 i 545

euros al mes. La falta d’un control estricte

de la veritable funció que fan les associa-

des ha convertit aquesta figura en un pou

de contractes escombraries a moltes uni-

versitats de l’Estat espanyol. En el cas de la

UB, un 39% de la plantilla docent del curs

2012-2013 és professorat associat –un 30%

si no es consideren els contractes a Medi-

cina. El nombre de contractes de personal

associat ha augmentat de manera expo-

nencial i ha substituït altres figures do-

cents, com les d’ajudant, lectora o col·la-

boradora, que tenen un cost més gran per

a l’administració. Fins i tot ha substituït la

figura d’interina substituta, que en el cas

de la UB ni tan sols es va crear i que s’ha-

via de generar per cobrir baixes laborals o

cobrir docència de personal permanent

que s’incorpora a càrrecs.

De les gairebé 2.000 docents, la majo-

ria imparteix classes a moltes de les assig-

natures bàsiques dels graus i dels màsters,

dirigeix treballs de l’alumnat i col·labora

en projectes de recerca que es desenvo-

lupen a la UB. Els fets demostren que l’ac-

tivitat que desenvolupa aquest col·lectiu,

malgrat el greuge comparatiu en qüestió

de sous, és equivalent a la de qualsevol

altra figura permanent. En canvi, tot i

que moltes porten més de deu anys a la

universitat, les docents associades no

poden demanar projectes de recerca ni

assumir tasques directives. Són docents

de segona categoria.

Conscient de la situació de frau de llei,

l’equip rectoral ha declarat la seva inten-

ció d’acabar amb els “falsos associats”,

fent referència únicament a les gairebé

300 docents que no podien acreditar fei-

na externa. Cap moviment per reconèi-

xer la veritable funció de la majoria del

col·lectiu, malgrat que moltes de les que

treballen en recerca a la universitat són

pagades per la Fundació Bosch i Gim-

pera, externa a la UB. Com que no pot

prescindir dels seus serveis a baix cost, el

que farà serà ajudar-les a ser “associades

reals”, fet que suposa perllongar el frau

de llei. Fa dues setmanes, mitjançant una

carta dirigida a les docents a les quals

potser no es renovarà el contracte al se-

tembre, se’ls ha ofert un nou servei gra-

tuït d’outplacement sota el nom de Job

Suport UB, un acompanyament al qual

estan obligades les empreses que fan

ERO i acomiadaments massius. Segons la

carta, aquest servei inclou coaching i

assessorament per trobar feina i el durà a

terme “una empresa líder de reconeixe-

ment internacional”, de la qual no es fa-

cilita el nom. Una iniciativa que moltes

de les docents consideren insultant i

cínica i que, per descomptat, implicarà

un cost extra a les danyades butxaques

de la UB.
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Distribució i sous* del professorat de la UB
* Sou mensual mínim. Pot ser superior pel professorat fixe amb trams de recerca reconeguts i càrrecs directiurs/organitzatius

El nombre de contractes
de personal associat ha
augmentat de manera
exponencial i ha substituït
altres figures docents

LABORAL // UN GRUP DE  DOCENTS ASSOCIADES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA PRESENTA UNA RECLAMACIÓ PER EXIGIR LA CREACIÓ DE PLACES APROPIADES

Precaritzar el professorat,
una mesura d’estalvi 
a les universitats


