
A LA INSPECCIÓ DE TREBALL

  , delegada al comité d'empresa del PDI Laboral de la
UAB per   i en compliment de l'acord pres en el plenari del
dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions: Departament de

08193 (Barcelona),

  , delegat al comité d'empresa del
UAB per   i en compliment de I'acord
dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de cita

  Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barc

 delegada al comité d'empresa del Pdl
UAB per     i en compliment de l'acord pres en
dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:

  , Universitat Autónoma de Barcelona, B
08193 (Barcelona),

     , delegat al comité d'empresa del PDI
Laboral de UAB per   i en compliment de l'acord pres en
el plenari del dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:

  , Universitat Autónoma de Barcelona,
Bellaterra 08193 (Barcelona),

    delegat al comité d'empresa del PDI Laboral de la UAB
per    i en compliment de l'acord pres en el plenari del dia 30 de juliol de
2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:    ,
Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

     , delegat al comité d'empresa del PDI Laboral de la UAB
per   i en compliment de l'acord pres en el plenari del dia 30 de juliol de
2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:    
Universitat Autdnoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

   delegada al comité d'empresa del PDI Laboral
de la UAB     i en compliment de l'acord pres en el plenari del dia 30
de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:    ,

  Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

, delegat al comité d'empresa del PDI Laboral de la
UAB per     i en compliment de l'acord pres
en el plenari del dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:

     Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

    , delegada al comité d'empresa del PDI Laboral de la
UAB de  ) i en compliment de l'acord pres en el plenari del
dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:   

  Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08193 (Barcelona),

 delegada al comité d'empresa del PDI Laboral de
la UAB de    ) i en compliment de l'acord pres en el plenari del
dia 30 de juliol de 2013 del citat comité, amb domicili a efectes de citacions:  

  Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08L93 (Barcelona),

Davant d'aquest Organisme compareixen i com millor procedeixi

DIUEN:

Que mitjansant aquest escrit venen a interposar DENÚNCIA per DISCRIMINACIÓ LABORAL AMB
EFECTES DE FINALITZACIÓ DE LA RELACIÓ CONTRACTUAL, dAVANt dC IA UNIVERSITAT
AUTÓNOMA DE BARCELONA, amb NIF: Q-0818002-H, i domicili a efectes de notificacions:
Vicerectorat de Personal Académic, Edifici A, Universitat Autónoma de Barcelona, Bellaterra 08193
(Barcelona).

Basa la present denúncia en els següents
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Antecedents generals

En relació amb el régim jurídic del personal docent i investigador contractat, és l'estat qui ostenta

la competéncia en matéria laboral,'reconeguda a l'article t4g'l'7 de la Comunitat Europea (CE)'

que haurá de cobrir "t;;;;ñ 
iárerits Ñpiament a la naturalesa laboral de la relació jurídica

del treballador que queda vinculat a la universitat mitjangant el contracte que finalment subscriu i

que concreta aquest; relació de treball. La vincuÉció dels professors investigadors amb la

universitat neix, efectivament, dels contractes de treball de naturalesa laboral, sens perjudici que

"qr"rtr 
iá"traétes s'hagin de formalitzar respectant el context jurídic de la LOU i la LUC, i amb

l'áplicació supletdria de l'Estatut dels treballadors'

En qualsevol cas, la competéncia d'exe.cució. final sempre correspon a les universitats' que són les

que formalitzen els .onirá.t", de treball amb el personal docent i investigador' i els contractes són

una font de drets i ouiiü"c¡áÁ á tot alld que réguli la relació iurídica concreta de treball entre el

treballador i lAdministració, que actua com a empresa'

D'acord amb l'article t72.2.e de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (EAC), correspon a la

Generalitat la competán-ii "o-p"¡tida 
sobre la regulació del régim del professorat docent i

investigador contractat i funcionari, sense perjudici de l'autonomia universitária'

En aquest sentit, el personal docent i investigador (PDI) de les universitats de I'estat, es regeix

per:
a

a

a

a

a

a

les bases establertes a la Llei orgánica 6l2OOt (LOU), de 21 de desembre, d'universitats,

mo¿ifica¿a per la Llei orgánica 4/2007, de 12 d'abril (LOMLOU),

perlaLleiLl2oo3,delgdefebrer,d'universitatsdeCatalunya(LUC),
perlesdisposicionsdedesenvolupamentd'acordambaquesteslleis,
per la legislació general de funcionaris que els sigui d'aplicació

per l'estatut dels treballadors, i

pels estatuts de cada universitat.

El professorat docent i investigador contractat es classifica d'acord amb la LOMLOU' en el seu títol

lX (Del profesorado) i capítol I (De las universidades públicas), en diferents categories segons la

titulació, les funcions i el contingut general de la prestació laboral que es correspon amb cada

modalitat de contracte.

Al seu aÉicle 48 de Normes generales, apartat 1, diu:

"Las universidades poirai coñtatur personal docente e investigador en régimen laboral' a

t*i¿, de tas modatidades de contraiación laboral específicas del ámbito universitario que

ié ,egutan en esta Láy o mediante la1 modatidades previstas en el Estatuto de los

iuoáiiiir"s para ta iistitución de trabaiadores con derecho a reserva del puesto de

trabajo".
Rl máteix article 48 de Normes generales, apartat 2, diu:
,,Las modalidades de contratucíón laboral e"specíficas det ámbito universitario son las que

se corresponaen coi- tis figuras de Ayu'dante, Profesor Ayudante Doctor, Profesor

Contratad'o Doctor, Profesor Asociado y Profesor Visitante'

El;¿;.*¿; de ,s'¡n¿iiáas modatidaáes de contratación laboral será el que se establece

en esta Ley y en sus normas de desarrollo; supletoriamentl será de aplicación lo

dispuesto en el texto rerina¡¿o de la Ley del Estatuto de los Trabaiadores, aproba_do por

át Á"at Decreto teg¡staüii 1/1gg5, de 2+ de marzo, y en sus normas de desarrollo"'

ó'iguaf manera l'a-nicle 48 de Normes generales, apartat 3, diu:
,,La contratación de personal docenle e investigador, excepto la figura de Profesor

vi¡táÁii, se hará m[¿lante concurso público, al que se dará la necesaria publicidad y

cuya convocator¡a será comunicada con la suficiente antelación al conseio de

Universidades para su difusión en todas eltas. La selección se efectuará con respeto a los

principios constitucionátái ¿e igualdad, mérito y capacidad. Se considerará mérito

preferente 
"rtu, 

urr"áiudo o acíeditada para participar en los concursos de acceso a los

cuer7os docentes universitarios".
Tanáate¡x l'article 48 de Normes generales, apartat 6, diu:



"En los términos de la presente Ley y en el marco de sus competencias, las Comunidades
Autónomas establecerán el régimen del personal docente e investigador contratado de las
universidades".

. L'article 52 sobre els Professors Contractats Doctors, especifica:
"La contratación de Profesoras y Profesores Contratados Doctores se ajustará a las
siguientes reglas:
a) El contrato se celebrará con doctores que reciban la evaluación positiva por

parte de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del
órgano de evaluación externo que Ia ley de la Comunidad Autónoma
determine",

La LUC obre nova una via de carrera académica que es basa en la contractació laboral del
professorat de les universitats públiques de Catalunya. Les categories contractuals de professor o
professora agregat/da i de catedrátic/a tenen carácter indefinit i són les categories superiors del
model contractual de la LUC, dins de la figura de professorat contractat doctor de la LOU,
modificada per la LOMLOU 4/2007, equiparant així aquestes figures.

Segons I'article 44 de la LUC (DOGC núm. i826 - 20/02/2003):

a. Són professors contractats permanents els catedrátics, els professors agregats ¡, si
s'esca u, e I s p rofesso rs co l. I a bo ra d o rs pe rm a n e nts.

b. Són professorat contractat temporal els professors lectors, e/s professors
col.laboradors, els professors associats, els professors visitants i els professors
emérits.

Segons la §eneralitat de Catalunya', la concepció de les figures de professor agregat i professor
lector és la següent:

Professorat agregat: és la primera categoria superior en la qual es gaudeix d'un
contracte indefinit. Per accedir a aquesta figura és necessari disposar del títol de
doctor, acreditar tres anys d'activitat docent i de recerca i obtenir l'acreditació de
recerca de l'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) o
equivalent - en referéncia a la "Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la
Acreditación" (AN ECA).
Professorat lectort és la categoria d'inici a la carrera académica en la qual s'efectua
un contracte temporal. 5ón contracfes en régim de dedicació a temps complet i per
un període no superior a quatre anys. Per accedir a aquesta figura cal disposar del
títol de doctor, acreditar dos anys d'activitat docent i de recerca ¡ ten¡r un informe
favorable de l'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya.

Segons l'article 45 de la LUC, sobre la selecció del professorat contractat:

A l'apartat L. La selecció del professorat contractat de les universitats públiques es fa
per concurs públic entre persones de qualsevol nacionalitat que compleixin els
requisits legals de capacitat establefts per aquesta Llei i la resta de la normativa
vigent, i els que pugui determinar la convocatória específica.
A l'apartat 2. La decisió selectiva s'ha de basar en criteris académics i els
órgans de selecció, que poden ésser integrats per membres de qualsevol nacionalitat,
s'han d'ajustar estrictament als principis d'especialitat, valoració de mérits i
objectivitat.

A l'article 47 dela LUC, sobre els requisits peral sistema d'acreditació, diu:

e A l'apartat 1,d: "Disposar d'una acreditació de recerca, per a accedir a la categoria de
professor o professora agregatl o d'una acreditació de recerca avangada, per accedir a
la categoria de catedrátic o catedrática".

1 publicat al Web oficial de la Generalitat de Catalunya. Dpt. d'Economia iConeixement" Universitats i Recerca.
Personal docent i ¡nvest¡gador. Categories de Professorat, a:

I lconsulta I8/O7 /2073]



A l'apartat 2: "Les acreditacions a /es quals es refereix la lletra d de l'apartat 1són
erneses per l'Agéncia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, als
efectes de lbvaluació positiva establerta per l'article 52 de la Llei orgánlca 6/2001, del
27 de desembre, d'universtfafs". (VEURE article 52, comentat anteriorment)

Les modificacions introduides a l'article 52 per la LOMLOU no han comportat la necessitat de
modificar l'article 47 de la LUC. La legislació catalana va optar I'any 2003 per exigir un plus als
candidats a places de concurs d'agregat i catedrátic, centrat en:

la idea de valorar un element de més alta qualitat i experiéncia en l'accés a les categories
contractuals de catedrátics i agregats, com ara/
el fets d'haver d'acreditar dos anys d'activitat docent, investigadora, de transferéncia de
tecnologia o de coneixements predoctorals o postdoctorals en situació de desvinculació de
la universitat contractant.

Aquests criteris d'excel.léncia catalana, efectivament no han estat contraposats per l'estat (com a

objecte d'impugnació davant del Tribunal Constitucional en el recurs d'inconstitucionalitat núm.
328012003), i per tant seran d'aplicació en tot cas, com a criteris de puntuació en la selecció de
candidats en les proves de concurs públic d'accés, peró en cap cas poden excloure la validesa i
equiparació de les acreditacions de contractat doctor ANECA (válida a tot l'estat) i la d'agregat
AQU (de referéncia a Catalunya), malgrat aquestes diferéncies de consideració,

En aquest sentit, cal remarcar que aquesta diferenciació legal, no pretén constituir-se en requisit
definitori o de limitació per a l?ccés, com ho és per exemple, la necessitat de tenir el títol de
doctor, sinó en un element qualitatiu addicional, sense perjudici d'altres requisits.

La selecció, formació i promoció del personal docent i investigador, d'acord amb l'article 2.2.e) de
la LOU recau en última instáncia a l?mbit propi de l'autonomia universitária. També d'acord amb
l'article 2.2.i) de la LOU s'insereixen dins l'autonomia universitária l'establiment i la modificació de
les relacions de llocs de treball.

En línia amb tot aquest marc legal, les diferents universitats catalanes han desenvolupat i aprovat
als seus respectius órgans de govern, les disposicions, els objectius i finalitats básiques de les
línies futures de professorat, per tal de desenvolupar la carrera docent, d'acord a les seves
especificitats ¡ estatuts.

La situació del professorat lector a la UAB2

La UAB en el compliment de les funcions que li són própies dins d'aquest marc, ha desenvolupat
les seves polítiques de selecció, promoció i contractació de professorat, en consonáncia amb
l'acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2006, que preveu el següent mapa de la
figura 1, para la concepció de la carrera docent investigadora.

Donades les característiques de creació al 1968 de la UAB, es preveu un necessari relleu
generacional entre el professorat, que comportará un gran canvi estratégic de renovació, basat en
criteris de qualitat, excel.léncia i rigorositat.

Durant aquests anys la UAB ha anat incorporant i/o promocionat professorat de les diferents
categories recollides a la LOMLOU i LUC, valorant als departaments i facultats a través de la seva
composició de figures contractuals i productivitat docent, de recerca, innovació itransferéncia.

En aquest sentit, els pressupostos de cada unitat es veuen condicionats per la seva estructura i

acció, Ia qual cosa condiciona la necessitat de millora i l'exigéncia professional. Els departaments
són en definitiva els elements dinámics de selecció i promoció real del professorat, en funció de les
polítiques estableftes per la universitat.

2 V"r." document vigent sobre "Lín¡es generals de ta nova carrera académica a la UAB". (Acord del Consell de Govern

[Consulta 78/07/2073]
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Els darrers anys de cr¡si han suposat un conjunt de mesures. correctores a tot arreu, que s'han

concretat en retallades institucionals a tots els nivells, Aixó ha afectat de ple al capítol de

contractació de professorat i a la seves possibilitats laborals de permanéncia i estabilitat'

Aquest és el cas del professorat lector, que ha vist com han anat variant contínuament les

.ondi.ion, d'acreditacié i promoció dins de la universitat, fins el punt de haver d'assumir

personalment les incongruéhcies i precarietat del sistema, amb contractes a la baixa i denigrants

laboralment.

Arribats a aquest punt, és important mencionar i destacar la modificació a l'article 15'5

l,Estatut dejs treballádors, iñclosa a la Llei orgánica 43/2006, de 29 de desembre, per a

millora del creixement i de l'ácupació, publicada al gutlletí Oficial de l'Estat núm. 312, de 30

desembre, que diu:
. *éin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo, los trabajadores que

en uh feriodo de 30 meses hubieran sido contratados durante un plazo superior a 24

meses con o sin solución de continuidad, para el mismo puesto de trabajo con la misma

empresa, meJiánte dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su

puesta á disposic¡ón por empresas de Trabajo temporal, con las,mismas o diferentes

modalidades contractuales de duración dáterminada, adquirirán la condición de

trabajadores fijos"'

Fets denunciats

En aquest moments de congelació total de places a concurs, decretada oficialment pel govern de

l,estat per a tot el territori nácional, i amb el condicionament del límit temporal legal de 4 anys per

al professorat lector, s'han buscat solucions de continuitat que han passat per la instauració de

noves figure, .ontru.iuuli, no contemplades a la LOMLOU ni a la LUC, i que es troben al límit o al

marge de la legalitat vigent.

Els darrers anys a tot el professorat lector de la uAB, que es trobava en situació de final de cicle

del contracte, se li oferia la possibilitat de acollir-se a diferents modalitat de contracte, mai

aclarides del tot, com sOn: 
'ets post-docs, els post-docs plus, els post-docs plus+plus, el

de
la

de



professorat v¡sitant... que segons les circumstáncies de l'equip de govern i de les própies persones
implicades, suposaven forts desequilibris i greuges comparatiul salarials I oe tompeténcies
professionals.

D'alguna manera amb aquestes solucions de continui'tat es perllongava la situació laboral delprofessorat lector, facilitant així a mig termini, els processos d'aéreditació i la fromocióinterna, malgrat l'empitjorament de les condicions professionals... en espera de d,un temps millor
on poder optar per concurs a una plaga estable.

Tot aquest compromís de continu'itat envers el professorat lector, s'ha vist truncat aquest curs
2o72-L3, en diferenciar des de l'equip de govern i del vicerectorat de personal académ¡c, als
professors lectors en situació terminal, segons l'estat actual de les seves acreditacions.

A tal efecte de continui'tat, a la UAB s'han creat noves figures contractuals al marge de Ia
legalitat vigent, com ara:

¡ Professorat Funcionari Interí, que respon a la idea d'un interinatge administratiu,
sense drets a complements de recerca i docéncia, i limitacions de proñoció en recerca
competitiva, que s'ha ofert a lectors amb acreditació de funcionari ANECA.
Professorat Agregat Interí, com a personal laboral, on el concepte d,interinitat és
discutible, amb les mateixes condicions que la figura anterior, que s'ha ofert als lectors
amb acreditació d'Agregat AQU.

Aquesta distribució dels professors lectors, segons les seves acreditacions, ha exclós de factoals professors lectors amb acreditació de contractat doctor (ANECÁ), que d,acord amb lalegalitat vigent abans.exposada i la _concepció vigent de la carrera aca¿ém¡cb a la UAB, tenen
també una via d'entrada i consolidació válida a tot él territori, inclós Catalunya.

A hores d'ara aquest professorat lector acreditat, i a partir de les instruccions de contractació
donades des del vicerectorat als departaments (veure ANNEX), no consta com a professorat dels
Dpts. Ni s'ha tingut en compte a l'hora de fer els respectius Plans docents cara al curs vinent.

"Lectors oue a 14logl2013 f¡nalitzin els c¡nc anvs!

s¡ disDosen d'acreditac¡ó dg rscerca Aou se'ls podrá contractar interinament com a Agregats finsque es convoqui la plaga vacant d?gregat.
E!: cas contrari, s¡ a ANECA se'ls podrá nomenar Titulars
d'Universitat interins. Aquest professorat haurá ¿'ootenir racre¿¡tac¡¿ o" ,e.".ta al més aviat p"iiiui"
per tal de procedir a la reconversió de la plaEa a una figura d'agregat interí i facilitar la sortida a concurs
dins de la capacitat de contractació.

1.

2.

El professorat lector que no compti amb cao de lgs acreditacions abans esmentades haurá deSol,liCitar-leSurgentment,LaconVocatór¡anrteclestoSa,sieI
sol'licitant reuneix els mérits mínims per aconseguir una avaluació positiva, podrá ser renovat segons e¡que s'ha dit en el punt 2.
Si un professor lector que finalitzi el seu contracte el dra L4/Og/L3, ha sol.licitat l,acreditació de recerca
de l?QU en la convocatória de maig de 2013, obté l'informe favorable amb posterioritar ai ls/os/zots,podrá continuar, a partir de l'obtenció de. l'acreditació, amb la figura d'agregat interí, iiet aepartament
no ha utiritzat ers recursos de ra prasa de rector que ocupa actuarñrent.,,

Aquesta situació d'exclusió de facto del professorat lector amb acreditació de contractatdoctor (ANECA), suposa un greuge comparatiu important, en tant que els fa fora de la vida
académica i laboral, sense cap possibilitat de promoció interna, i existeix sospita fonamentada deque no s'ajusta a Dret.

' D'acord amb l'article 43.2. de la LUC, "en l'exercici de tturs competéncies, les universitats
han de garantir la identitat dels drets del professorat contractat permanent amb els delprofessorat dels cossos docents universitaris, sens perjudici del que estabteix ta tegislació
básica de l'Estat"

' D'acord també amb l'article 47.4 de la LUC, "En els processos selectius que demanin una
acreditació de recerca, les convocatóries han d'ésser programades amb antelació
suficient per permetre'n l'anunci a les persones interessadés i ta tramitació de les
a cred i ta ci o n s co rrespo n e nts ".

L'equip de govern a través del seu vicerector de personal académic:

' ha generat noves figures contractuals, al marge de la RLT, amb requisits d,accés poc
transparents i d¡scriminatoris.
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ha confós els processos d'accés a través de concurs públic, amb els processos de

promoció i seletció del professorat, on no n'hi ha un altre marc normatiu que el referit a
l'esquema de Ia figura 1.

per aquesta raó, posem els fets descrits en coneixement d'aquesta inspecció a fi de que

els analitzi ¡ oBLIGUI a RESTAURAR els drets del professorat lector acreditat com a
professor contractat doctor per l'ANECA i la seva continui'tat i promoció laboral en les

condicions i les mateixes figures contractuals que li corresponen en equivaléncia amb

altres acreditacions. Així maleix es determina que es requereixi la revisió dels processos

de les solicituds d'admissió en els processos d'acreditació i promició interna per a
lectors des de setembre de 2o1O atés que hi hagut una manifesta exclusió dels

acreditats Per l'ANECA'

ALTRESSÍ Prova.- Aquesta part insta a aquesta ITSS perqué requereixi Ia següent:

PROVA DOCUMENTAL

1- Relació del professorat lector que va finalitzar el seu cinqué any de contracte (o quart any en

el cas dels que havien estat préviament professors/es ajudants) el setembre del 2009, amb

les acreditacions que disposaven i del tipus de plaga al que van optar, contracte amb el que

van continuar la sáva relació laboral amb la UAB o, en cas contrari, indicacions dels motius de

finalitzaQió de la seva relació laboral amb la UAB'

Z- lá *ut"i*u relació per al setembre de 2010, setembre de 2011, setembre de 2OL2i setembre

de 2013.
3- L,acord del Consell de Govern de 20 de desembre de 2006 sobre les "Línies generals de la

nova carrera académica a la UAB".
4- La Nota informativa sobre la contractació de professorat curs 20L3120L4 emesa per lArea de

personal Académic de la UAB i enviada als departaments de la UAB a mitjans de maig de 2013

I TESTIFICAL

1- El Vicerector de personal académic, Dr' J'J. Donaire
2- La Vicerectora de personal académic entre els anys 2006 i 2009, Dra' Ana Ripoll

3- El Vicerector de personal académic entre 2010 i2ol2, Dr. M, A. Senar




