
Estat de la tramitació de la Llei Orgànica del Sistema 
Universitari (LOSU) 

La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) del ministre Joan Subirats 
segueix el seu periple al Congrés dels Diputats, on els grups parlamentaris han 
discutit diferents esmenes per modificar el text. Sembla que ja ha quedat vista 
per a sentència i que anirà a Comissió el 13 de desembre i al Ple el 22 del 
mateix mes, dia de la loteria. 

Us recordem que porta un desenvolupament molt accelerat, en tràmit 
d'urgència i només amb dues ponències per tractar-se d'una Llei Orgànica. 
Després passaria al Senat i caldrà veure si dona temps en aquest període de 
sessions però, el que resulta evident, és que Subirats manté la seva aposta 
que la LOSU pugui ser aprovada definitivament el proper mes de març. 

Esmena Professors Associats. De les més de 80 esmenes transaccionals 
presentades, ens agrada comprovar com alguna modifica -tal com va exigir 
CSIF- l'esmena 490 d'UP-PSOE que podia expulsar de la universitat nombrosos 
professors associats. En general, millora l'esmena (en renovació de contractes o 
per als associats doctors amb dedicació superior a 120 hores) encara que tot 
queda en futuribles “podran” i en que hi pugui haver nous processos 
d'estabilització d'acord amb la Llei 20/2021. 

Una altra d'aquestes esmenes, signada pel PSOE, Podem, ERC, PDECat, Bildu i 
el PNB torna a modificar les condicions per poder ser elegit rector, 
assenyalant que podran ser candidats a rector el «personal docent i 
investigador permanent doctor a temps complet» que haurà de «reunir els 
mèrits de recerca, docència i experiència de gestió universitària que determinin 
els estatuts». És a dir, ja poden ser rectors o rectores, membres dels cossos 
docents universitaris i, també, els contractats laborals a temps complet. 

Veurem com queden al final aquestes i altres esmenes que busquen modificar 
temes importants que afecten les acreditacions, condicions retributives del PDI 
laboral, llengües cooficials, estabilització de contractats doctors interins, etc.En 
el Parlament la nova LOSU està en plena discussió i el nostre sindicat està 
implicat en la seva participació en defensa dels interessos generals de tot el 
personal universitari.
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