
 
AL SR. DÍDAC RAMÍREZ, RECTOR DE LA  

UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 
 
 
XXX, amb DNI XXX, amb data d’ingrés a la UB com a professora associada  XXX,  (Cal 
afegir totes les persones que vulguin presentar la instància i signar l’últim full),  
 
i la Secció Sindical de la Coordinadora Obrera Sindical a la Universitat de Barcelona (COS-
UB) representada pel seu delegat sindical XXX, amb DNI XXX, (aquí hi va també, si s’hi 
afegeix, el comitè d’empresa o el sindicat que vulgui), tots nosaltres amb domicilis a 
efectes de notificacions a COS-UB/CASAL 3 VOLTES REBEL, Pg. Urrutia-125, 080XXX 
Barcelona, telèfon XXX, i e-mail ub@indicatcos.cat, compareixem i, com millor procedeixi 
en Dret,  
 

E X P O S E M 
 
 
PRIMER.- Els professors associats i professores associades, com també la Secció Sindical 
de la COS-UB, (+ XXX resta organitzacions, sindicats, etc. que s’hi vulguin afegir) volem 
manifestar a la Universitat de Barcelona el nostre malestar i rebuig per la precària situació 
laboral i contractual del col·lectiu del professorat associat que treballa a la Universitat de 
Barcelona. 
 
 
SEGON.- El marc legal que regula les relacions laborals entre el professorat associat i la 
Universitat de Barcelona és el Conveni Col·lectiu per al Personal Docent i Investigador de 
les universitats públiques catalanes per al període del 10-X-2006 al 31-XII-2009, que 
continua vigent en l’actualitat ja que no ha estat denunciat per cap de les parts.  
 
 
TERCER.- L’article 11 del conveni citat, relatiu a la classificació i les categories 
professionals, estableix que la categoria professional del professor associat és, 
textualment, aquella que “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”.  
 
Segons allò establert en aquest apartat de l’article 11, és condició necessària per poder 
pertànyer al col·lectiu del professorat associat acreditar una activitat professional de 
reconeguda competència sense que s’especifiquin en cap cas els criteris per mesurar 
aquesta reconeguda competència. En el nostre cas, l’activitat professional que podem 
acreditar no està relacionada amb la nostra especialitat laboral o, com succeeix en la 
majoria de casos, no existeix, ja que l’única activitat professional que desenvolupem és la 
docència com a professorat associat a la Universitat de Barcelona. Aquesta situació 
condueix a un estat de precarietat on el professorat associat, en alguns casos, es veu 
obligat a presentar contractes externs o el pagament de la Seguretat Social com a 
treballadors autònoms com a única condició per demostrar la seva “especialitat de 



reconeguda competència”. Per tant, entenem que el contracte de professor associat que 
ens vincula amb la Universitat de Barcelona va ser celebrat en frau de llei. 
 
 
QUART.-  A l’apartat 1 de la Disposició transitòria segona del Conveni col·lectiu citat, les 
universitats públiques catalanes signants del conveni, entre elles la Universitat de 
Barcelona, admeten la realitat que estem fent palesa en aquest escrit al reconèixer, 
eufemísticament, la necessitat de “regularitzar el col·lectiu de professorat associat 
contractat en situació inadequada”, reconeixent així la realitat de les contractacions 
irregulars que s’han donat fins a dia d’avui en la figura del professorat associat. A més a 
més, la Disposició transitòria segona del Conveni Col·lectiu no s’ha complert, ja que no hi 
ha un calendari que reconegui la regularització del professorat associat a figura a temps 
complet. Més enllà d’això, la política que pretén reduir l’escreix de professorat associat 
contractat en situació irregular passa per la no renovació de contractes, i les mesures 
adquirides amb relació a la flexibilització per la renovació d’associats contractats en 
situació irregular són mesures a curt termini i que no condueixen a millorar la situació 
laboral precària en què actualment es troba el professorat associat. 
 
 
CINQUÈ.- El Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24, de març, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, estableix, a l’article 15.3, que els contractes 
temporals celebrats en frau de llei es presumeixen celebrats per temps indefinit. 
 
 
SISÈ.- En el Pla de Dedicació Acadèmica del professorat de la Universitat de Barcelona 
(PDA), s’hi reconeix: “és indispensable reconèixer en termes de dedicació l’activitat de 
recerca i transferència que duu a terme el professorat de la Universitat de Barcelona, 
mitjançant l’establiment d’uns barems específics i un procediment pel qual es pugui 
determinar una proporcionalitat entre hores de dedicació i activitat científica.” En 
l’actualitat, l’activitat científica desenvolupada pel professorat associat, coneguda i 
compartida pels Departaments i la pròpia Universitat no es reconeix en termes de PDA. 
 
A més, segons els Criteris als efectes de reconeixement de l’activitat acadèmica del 
professorat: “El  professorat associat no ha d’acreditar l’acompliment d’un PDA, atès que la 
contractació del professorat es vincula exclusivament al desenvolupament de tasques 
docents, a través de les quals aporten els seus coneixements i experiència professional a 
la universitat. Per aquest motiu, d’acord amb la regulació pròpia, en aquestes activitats de 
docència presencial, al professorat associat se li aplica un factor fix de 2,667 de 
reconeixement de l’activitat docent.”  
 
És conegut i obviat per la Universitat de Barcelona que molts associats no només 
desenvolupen tasques docents, sinó també de recerca fonamental, que no queda 
reconeguda.  
 
Per altra banda, la docència d’un professor associat no difereix ni en continguts, ni en 
avaluació, ni en naturalesa que la de qualsevol altre tipus de figura docent, i, per tant, el 
factor multiplicador fix hauria poder variar per adaptar-se al nombre d’alumnes i les 
característiques de cada assignatura, com s’estableix per a la resta de PDI. 
 
L’aplicació del Pla Bolonya ha suposat la sobreexplotació dels professors associats, ja que 



l’augment de dedicació que han suposat les noves tipologies de docència i l’avaluació 
contínua no s’ha vist reconegut, creant un greuge comparatiu flagrant amb la resta del 
PDI. 
 
 
Per tot l’exposat, 
 
 

S O L·L I C I T E M  
 
 

Que admeteu a tràmit aquest escrit i, reconeixent que els contractes de professor associat 
i d’altres que ens vinculen amb la Universitat de Barcelona van ser celebrats en frau de 
llei, resolgueu, aplicant la normativa laboral bàsica vigent, declarant el nostre dret a 
mantenir una relació laboral amb la Universitat de Barcelona de caràcter 
indefinida i ens assigneu la categoria professional corresponent, reservant-nos, en tot 
moment, totes les opcions legals disponibles. 
 
 
Barcelona,  10 de juny del 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


