
SITUACIÓ DEL PROFESSORAT ASSOCIAT DE LA UB 
DAVANT DELS ACOMIADAMENTS MASSIUS.  

POSSIBLES ESTRATÈGIES A SEGUIR 
 
Dels 3.300 treballadors i treballadores temporals en docència i investigació de la 
UB, prop de 2.200 té un contracte de professorat associat, del qual una primera 
tongada de més de 400 persones se’ n’anirà al carrer d’aquí a ben poc. Els 
programes de totes les candidatures de les proppassades eleccions al Rectorat 
ho explicitaven prou clarament: atesa la majoria de personal associat de la UB 
que incompleix el perfil laboral que la llei exigeix, no és possible renovar-ne els 
contractes. 
 
Deixant de banda el fet que no hi ha la més mínima voluntat per part de l’equip 
de govern actual d’oferir una solució viable per a un col·lectiu que està cobrint 
unes necessitats de docència reals –unes necessitats que més endavant seran 
satisfetes per unes figures de contractació encara molt més precàries (si bé hi 
ha departaments  de la UB en què el professorat titular no fa ni 18 crèdits tot i 
no fer ni recerca ni res, mentre que en d’altres hi ha titulars i lectors fent-ne 26, 
28 i 30 crèdits cada any)–, amb aquesta situació d’acomiadaments massius 
imminents ens enfrontem alhora a un desastre i a un repte.  
 
El desastre ja ha estat enunciat. El repte consisteix a oferir una resistència 
organitzada a fi de defensar els llocs de treball. Des de la COS UB plantegem 
les possibles estratègies legals i estudiem la viabilitat d’accions per evitar 
aquest descens a l’infern. Davant d’un acomiadament massiu, i si un nombre 
elevat de persones hi presenten un recurs, hi ha la possibilitat d’impugnar-lo. 
Llavors la UB es veuria obligada a recular, atesa la incapacitat –pel seu cost– de 
tramitar i resoldre tots els expedients. 
 
Per tant, convoquem el col·lectiu d’associades i associats a una assemblea per 
tractar amb més detall d’aquesta i altres propostes. Ara bé, la seva efectivitat 
dependrà del nombre de persones que s’hi impliqui. També es important que 
sapigueu que afiliar-se a la Coordinadora Obrera Sindical de la Universitat de 
Barcelona ofereix un paraigua legal que, avui dia, l’òrgan institucional de 
representació corresponent es incapaç o bé que no vol oferir. 
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