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CONT
C
TRACT
TACIÓ
Ó DE PDI

ecorda el Rectorat
R
de la Universsitat de Barrcelona a la
a seva notaa "Requerim
ment de
Com re
provisió
ó de la plaçça de profe
essorat asssociat per concurs
c
púb
blic", la conntractació de
d tot el
persona
al docent i investigado
or s'ha de fe
er mitjançant concurs públic. Aquuest curs acadèmic
2013/20
014, i en re
esposta a la Plataform
ma del Proffessorat Re
eclamant, haan sortit a concurs
més de
e 1.000 places de professorat
p
associat que en els últims aanys no ha
an estat
convoca
ades correcctament. Un nombre ttan elevat de places indica que la Universitat de
Barcelo
ona ha esta
at utilitzantt la figura d
de la contrractació per via d'urgèència – de caràcter
tempora
al i provisio
onal, que ad
dmet la pro
ovisió de la plaça per designacióó del Deparrtament i
eximeixx el complim
ment dels requisits d
d'activitat prrofessional externa – per anar cobrint
vacants
s de diferrents carac
cterístiques en els Departamen
D
nts. Això hha provocat dues
situacio
ons molt perrjudicials pe
er al col·lecttiu PDI – L



O
Ocultar les veritables necessitatss docents que
q
han de
e ser cobert
rtes per pro
ofessorat
““de plantilla
a” i allunya
ar la conso lidació d'un
na RLT, su
ubstituint prrofessorat associat,
a
a
ajudants, le
ectors, col·la
aboradors, agregats, per
p associatt contractat en frau de llei



G
Generar una borsa de professsor en una
a situació d’anòmia a qui se'ls oferia
l'esperança
a d'una no
ormalització
ó amb el temps i a qui s'hha sotmès a una
““regularitza
ació” que els
s ha exclòs de la Unive
ersitat de Ba
arcelona.

La decisió dell Rectorat de complirr - ara - la
a Llei i de regularitzaar totes les
s places
provveïdes a tra
avés de des
signació, aju
uda a tanca
ar una porta
a falsa d'enntrada en la
a carrera
acad
dèmica i a identificar les autènt iques nece
essitats doc
cents que tté la Universitat de
Barccelona. No obstant aix
xò, no s'ha acompanya
at d'una reflexió sobre si realmen
nt aquest
tipuss de placess són les adequades
a
per al tipus
s de docència que tennen assigna
ada i ha
esta
at una mesu
ura a ulls cllucs a la sittuació de le
es persones
s que estave
ven contracttades de
man
nera fraudu
ulenta (i que es vénen
n a sumar als 54 professors a ttemps complet que
veue
en tancada la seva carrera acadè
èmica) que han d'abandonar la UB
B doncs el Rectorat
s'ha
a cansat de la seva joguina .

Des de CCOO demanem una RLT que identifiqui clarament la plantilla dels
Departaments i que contempli tot tipus de categoria de professorat, doncs entre tots i
totes construïm aquesta Universitat de qualitat. En aquest sentit, volem poder fer un
seguiment de les noves contractacions per via d'urgència que es facin, per evitar la
“institucionalització” de professorat associat en situació anòmica en els llocs que haurien
d'ocupar ajudants, lectors, col·laboradors, agregats o associats.

D'altra banda, exigim una resposta per part del Rectorat a aquestes persones a les quals
la mesura de regulació ha deixat a l'estacada. Durant anys aquestes persones han
prestat els seus serveis a la UB amb il·lusió i dedicació, i a més van acceptar unes
regles del joc que ara no s'han complert. No és acceptable rentar-se les mans i
acceptar acríticament que la falta de pressupost és una raó per prescindir de professorat
que la Universitat de Barcelona ha estat conscientment explotant.

PRIMER, LES PERSONES!

