
Assemblea de professorat associat per debatre l’inici d’un 
procés de regularització dels contractats irregularment 

 

Convoquem el professorat associat de la UB a una 
assemblea el dimecres vinent, 29 de maig, a l’aula 212 

(segona planta) del Campus d’Humanitats del Raval (c. Montalegre-6, 
metro Catalunya i Universitat), a les 8 en punt del vespre. 

  
Quina és la proposta? Informar sobre l’inici immediat d’un procés de 
regularització dels professors associats contractats en situació de frau. 
L’assemblea s’adreça al professorat associat que vulgui regularitzar i millorar la 
situació laboral dels associats en situació precària, i fer front a les últimes 
mesures que posen en perill la renovació de contractes.   
 

No hi haurà una segona ocasió: som extremament respectuoses amb 
la voluntat del mateix professorat associat de lluitar pels seus drets o bé de no 
fer absolutament res. Tot i això, hem de tenir en compte que cal que 
aconseguim un nombre suficient de gent per tirar-ho endavant, sense que hagi 
de ser gaire elevat. 
 

Per què ara? Fa un mes i mig la Coordinadora Obrera Sindical de la UB vam 
proposar a les companyes i els companys de tots els sindicats del comitè 
d’empresa de PDI de tirar endavant aquest procés de regularització dels 
associats (això s’ha fet amb èxit als darrers anys en altres llocs). Aquesta 
primera proposta la vam fer a l’assemblea de professorat a l’Edifici històric un 
dels primers dissabtes d’abril, i el divendres 19 d’abril vam fer una assemblea 
informativa conjunta sobre aquesta qüestió amb la CGT-Plataforma de 
Professorat Associat, amb el suport de la PUDUP. Si d’aquí al dimecres s’hi 
afegeixen les companyes i els companys de la resta d’organitzacions i seccions 
sindicals de la UB ho farem junts. Per motius obvis ja no podem esperar més.  
 

La COS UB vam néixer per participar en la defensa del que per nosaltres són 
causes justes, i creiem que defensar la superació de la situació de precarització 
laboral del professorat associat és una causa justa. És insostenible que es 
produeixin situacions de temporalitat cronificada i ho és que cobrin aquest sou. 
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