
Declaració pública conjunta dels professors contractats de les Universitats 
Públiques Catalanes. 

El propòsit d'aquesta declaració és adoptar una posició integrada davant les transformacions 
legals que comporta la promulgació de la nova legislació universitària (LOU+LLUC), 
especialment en l'àmbit de les noves figures del professorat contractat. Desitgem difondre 
públicament la cerca de punts de vista unificats que actualment porta a terme el col·lectiu de 
Professors Contractats de les Universitat públiques catalanes, enfront dels significatius canvis 
que previsibliment experimentaran les futures i les presents carreres acadèmiques. 

Expectatives acadèmiques 

El col·lectiu de professors universitaris es trobava immers en un context legal - el de la LRU- 
que oferia un camí conegut, amb determinades expectatives laborals i acadèmiques sobre les 
que molts investigadors i professors es basaven a l'hora de pendre decisions com ara la 
presentació de tesis doctorals i d'altres. El context conegut i assolit de la LRU s'ha vist alterat 
després de la promulgació de la LOU i la proposta de la LLUC, amb noves figures 
professorals, nous requisits, nous terminis, noves proves -que no tenen en compte les que 
en el seu dia cada professor ja va superar-, etc. Creiem que l'aparició, la consolidació i el 
desenvolupament de la nova normativa universitària pot qüestionar de manera traumàtiva - 
a causa de la precarització de certes figures contractuals - moltes expectatives i itirenaris 
docents i de recerca configurats respecte la situació anterior, els quals anven en la direcció 
d'optimitzar la formció del professorat i d'augmentar la qualitat de la Universitat. 

Pèro el nou marc legal no només trenca legítimes expectatives acadèmiques presents del 
professorat contractat sinó que dissenya un mal futur per a la carrera universitària docent. 
Les noves figures contractuals dilaten encara més el períodes d'inestabilitat contractual i 
d'insuficiència salarial als quals es veuran sotmesos els futurs professors, la qual cosa 
conduirà a un descens important de la qualitat docent, com farem palès més avall, i que pot 
provocar una fugida dels bons investigadors joves de les universitats catalanes. Un efecte 
totalment contrari al què pretén aquest nou marc legal. 

La docència, pilar de la Universitat actual 

L'absència de passarel·les explícites i directes, tant a la LOU com a l'avanprojecte de la LLUC, 
per transformar les figures contractuals de la LRU en les noves figures, sembla orientada a 
dificultar la continuïtat d'una funció bàsica de la Universitat com és la doència. Una funció de 
la qual s'encarreguen majoritàriament els professors associats i professors ajudants en 
moltes universitats públiques. La docència sustenta la Universitat actual, i no sols per la seva 
condició d'activitat indispensable, evident, importantíssima. La precarització de l'actual 
col·lectiu de professors contractats, a la qual apunten les noves lleis suposa ignorar una 
dimensió preemiment dins la Universitat, conceptualment decisiva i políticament ineludible: 
la docència. Volem emfasitzar, per tant, el contrasentit implicit en els obsolets que semblen 
imposar la LOU i la LLUC, a la transició de l'actual cos de professorat contractat cap a la nova 
situació, amb unes noves condicions d'accés, l'asimetria de les figures contractuals noves 
respecte les existents, la brevetat inexorable dels contractes, etc., obstacles que faran en tot 
cas difícil mantenir els nivells de qualitat acadèmica fins aconseguit 

D'altra banda, en el passat recent, les figures del Professor Associat i del Professor Ajudant 
s'han vist sobrecarregades per tasques fonamentalment docents que la Universitat no podia 
assolir d'una altra manera. Tothom sap que als darrers anys la Universitat s'ha beneficiat 
significativament d'aquesta circumstància, no valorada a les noves vies de promoció del 
professorat. Aquesta utilització recurrent, i de vegades abusiva, dels professors contractats 
(ajudants, associats) per fer front a les responsabilitats bàsiques de la Universitat, han 
minvat fins avui l'activitat investigadora d'aquest tipus de professorat, una activitat que ara 
es pretén prioritzar en l'accés a les noves figures contractuals. 

Una reforma desconcertant 

La inexistència d'un capítol pressupostari en una operació política de tanta volada com la que 
determinen les noves lleis universitàries hauria de subratllar l'escassesa pressupostària 



crònica que pateix la Universitat en l''estat espanyol, respecte la majoria de països europeus. 
Els professors contractats de les universitats públiques catalanes manifestem que ens sentim 
preocupats com a concitafans davant d'aquest fet sense precedents. En particualr, 
manifestem el nostre desconcert davant l'absència de partides pressupostàries que 
acompanyin els processos legales de reconversió que introdueixen les noves lleis. 

Els Professors contractats, nucli de la renovació universitària 

Els Professors Associats i Contractats de les universitats sotasignants creiem que s'han de 
sdesenvolupar "polítiques de qualitat encaminades a situar les universitats catalanes en 
posicions capdavanteres", d'acord amb el que indica el preàmbul del Projecte de Llei 
d'Universitats Catalanes (LLUC). També estem plenament d'acord en què el nostre sistema 
universitari ha de realitzar "una aposta per l'excel·lència i la qualitat en tots els àmbits". Des 
d'aquest interès comú per aconseguir una universitat de qualitat que al mateix temps sigui 
un "motor dels processos de millora de la societat", entenem que la definició i clarificació del 
paper del professorat contractat que intenta portar a terme la nova legislació és una 
oportunitat per enriquir la comunitat universitària. Aquest procés vers l'excel·lència, però, no 
pot tenir èxit si es fomenta - com una lectura del nou context legal suggereix- la precarietat 
que ha caracteritzat l'estament de professors contractats. Aquest estament -que la 
universitat té com a un actiu- ha de ser el pal de paller de la volguda renovació de les 
universitats catalanes, al que haurien de ser encomanades, per la seva experiència i 
preparació -i per la garantia que donen les tasques assolides en condicions freqüenment 
difícils-, les primeres responsabilitats de les figures estables de les noves lelis. 
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