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El sindicat CAU-IAC, Col·lectius Assemblearis d’Universitats - Intersindical Alternativa 
de Catalunya, amb domicili a la Gran Via de les Corts Catalanes, 585 de la ciutat de 
Barcelona, compareixem i com millor procedeixi en Dret, DIEM: 
 
Que en relació a la presentació del Pla d’organització i ordenació de les estructures 
administratives i de gestió de la Universitat de Barcelona i en el marc de les 
preceptives negociacions i consultes amb les organitzacions sindicals, presentem les 
següents 
 
 

AL·LEGACIONS 
 
 
Primera.- No estem d’acord amb el Pla d’organització i ordenació de les estructures 
administratives i de gestió de la Universitat de Barcelona (en endavant Pla 
d’ordenació) presentat pel Rectorat com a document de treball: esborrany 05/06/2012. 
Aquest document conté unes propostes de reordenació i de regulació de recursos 
humans contraproduents per al PAS, ja que tenen com a missions principals la 
supressió de llocs de treball amb el conseqüent cessament d’interins i la compensació 
d’aquesta reducció de força de treball mitjançant l’aplicació de mesures de mobilitat 
forçosa, així com la possible funcionarització de personal laboral sense criteris 
objectius. 
El preàmbul del Pla d’ordenació ja assenyala la necessitat d’adequar la plantilla actual 
a la  disponibilitat econòmica atès el descens de finançament per al conjunt del 
sistema universitari català, això és, en altres paraules, l’acceptació expressa del 
Rectorat de les mesures proposades per la Generalitat de Catalunya per tal de 
contenir la despesa pública mitjançant ajustos de plantilla. 
  
 
Segona.- Considerem que negociar les mesures d’un Pla d’ordenació que busca la 
reducció arbitrària dels llocs de treball i de les garanties i proteccions jurídiques dels 
empleats públics seria convertir-nos en partícips d’un procediment viciat des del seu 
inici. Només entenem la via negociadora d’un Pla d’ordenació que garanteixi el 
manteniment dels llocs de treball i l’ocupació de les persones que conformen la 
plantilla actual del PAS i que, així mateix, augmenti  les oportunitats 
professionals dels empleats públics mitjançant les corresponents mesures de 
formació i promoció professional.  
 
 
Tercera.- A continuació, exposem els fets que resulten rellevants i que demostren la 
improcedència del Pla d’ordenació presentat pel Rectorat:  
 
1. L’Annex 1 d’aquest document d’al·legacions: Informe sobre la proposta del nou 
model organitzatiu UB (1a fase), demostra que la implantació de la primera fase del pla 
d’ordenació suposaria la supressió de 69 llocs de treball. Considerant també la 
reestructuració de les Secretaries d’Estudiants i Docència, el nombre de llocs suprimits 
s’elevaria a 103.  
 
2. Pel que fa a les línies d’acció 1 i 2 del Pla d’ordenació relatives a la fusió de 
determinades Administracions de Centre i a la reestructuració de la resta, cal 
assenyalar que en cap moment es motiva o s’acredita la proposta d’incrementar el 

http://www.ub.edu/cau/Canvi%20Org/organitzacio%2005_06_2012modificat.pdf
http://www.ub.edu/cau/Canvi%20Org/organitzacio%2005_06_2012modificat.pdf
http://www.ub.edu/cau/Canvi%20Org/REEESTRUCTURACIO%20UB%202012.pdf
http://www.ub.edu/cau/Canvi%20Org/REEESTRUCTURACIO%20UB%202012.pdf
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complement de destinació dels llocs de treball d’Administrador/a de Centre, que pugen 
del nivell 26 al 27 i que suposaria aproximadament una millora retributiva de 1.400 
euros anuals, precisament en aquest moment, quan la Generalitat de Catalunya ja ens 
ha retallat el 5% de les retribucions de les nòmines de gener a juny, i el Govern 
d’Espanya suspèn el pagament de la paga extraordinària de desembre a tots els 
empleat públics de l’Estat, les comunitats autònomes, i les entitats locals. 
La nòmina dels llocs de treball d’Administrador/a de Centre, sense considerar altres 
retribucions com triennis i gratificacions per serveis extraordinaris que la completarien 
una vegada aprovisionats, donaria aquestes xifres: 
 

RETRIBUCIONS (EN COMPUT MENSUAL)* 

Retribucions Administrador/a Centre 

SOU 1.109,05 € 

COMPLEMENT DESTINACIÓ 795,85 € 

COMPLEMENT ESPECÍFIC 1.709,20 € 

Total 3.614,10 € 
* Sense regularitzacions d’IPC mensuals. 

 
És evident que el sistema proposat pel Rectorat, compensant la pèrdua de poder 
adquisitiu aplicable només als llocs de treball d’Administrador/a de Centre, no funciona 
d’acord amb uns mínims criteris d’equitat interna. 
 
El nostre plantejament busca l’equilibri i un creixement més equitatiu: 

a. En cap cas s’incrementarà el nivell de destinació dels llocs de treball 
d’Administrador/a de Centre.  
b. Els nivells de destinació de la resta dels llocs de treball de les 
Administracions de Centre i Àrees Transversals s’incrementaran d’acord 
amb criteris d’equitat interna, independentment que el lloc de treball sigui 
base, singular o de comandament. 

 
3. Pel que fa a la línia d’acció 3 del Pla d’ordenació relativa a la reestructuració i 
reordenació de les àrees transversals de Recursos Humans, Finances i 
Academicodocent, d’Estudiants i de Relacions Internacionals; el Rectorat presenta per 
a cadascuna de les tres àrees un organigrama homogeni pels llocs de comandament 
funcionari: al primer nivell trobem el Director/a d’Àrea (que és personal eventual), al 
segon nivell els Sotsdirectors/es, al tercer nivell els/les Caps de servei i al quart nivell 
els/les Caps de secció, dels quals hi penja l’estructura corresponent.  
Com que l’annex 1, on figuren els estudis de dimensionament, no s’adjunta al Pla 
d’ordenació no podem valorar adequadament la pertinença de l’estructura proposada 
pel Rectorat; per aquest motiu només valorarem el sistema de provisió proposat.  
El Rectorat proposa la provisió dels llocs de treball de Sotsdirector/a i Cap de servei 
pel sistema de lliure designació (22 llocs de treball en total). A continuació presentem 
la taula retributiva dels llocs de treball afectats. Els imports que fan referència a les 
places es completarien, si s’escau, amb altres retribucions una vegada aprovisionats 
(triennis i gratificacions per serveis extraordinaris): 
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RETRIBUCIONS DELS SOTSDIRECTORS (EN COMPUT MENSUAL)* 

Retribucions A1 28 CE 4 A1 27 CE 5 

SOU 1.109,05 € 1.109,05 € 

COMPLEMENT DESTINACIÓ 832,40 € 795,85 € 

COMPLEMENT ESPECÍFIC 1.885,48 € 1.767,37 € 

Total 3.826,93 € 3.672,27 € 
* Sense regularitzacions d’IPC. 

 
 

RETRIBUCIONS DELS CAPS DE SERVEI (EN COMPUT MENSUAL)* 

Retribucions A1/A2 26 CE 6 A1/A2 25 CD 8 

SOU 1.109,05 € / 958,98 € 1.109,05 € / 958,98 € 

COMPLEMENT DESTINACIÓ 698,20 € 619,47 € 

COMPLEMENT ESPECÍFIC 1.709,20 € 1.318,38 € 

Total 3.516,45 € / 3.366,38 € 3.046,90 € / 2.896,83 € 
* Sense regularitzacions d’IPC. 

 
D’acord amb la normativa de referència, el concurs de mèrits i capacitats és el sistema 
normal de provisió de llocs de treball, i només es reserva el sistema de lliure 
designació, amb caràcter excepcional i de forma justificada, per proveir aquells llocs de 
treball qualificats de confiança o assessorament especial.  
El Rectorat al·lega repetidament  la seva facultat d’autoorganització i discrecionalitat 
tècnica per justificar aquest tipus de decisions. Però la potestat d’autoorganització i la 
discrecionalitat tècnica del Rectorat tenen límits, i aquests límits venen fixats a la 
mateixa normativa i a la jurisprudència que la interpreta. 
El Rectorat recorre al sistema de provisió de la lliure designació. Aquest sistema té 
caràcter excepcional, per tant s’ha de justificar cas per cas. Que els llocs de treball 
siguin nivells 28 i 26 no justifica, per ells mateixos, l’opció de provisió.  
Tenint en compte el moment social i econòmic que afecta tota l’Administració Pública a 
Espanya, i especialment a Catalunya, les possibilitats que es convoquin oposicions 
són realment escasses. Per tant, l’única opció real de promoció professional la trobem 
a la provisió de llocs de treball mitjançant concursos que respectin els principis 
d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat. 
 
El nostre plantejament vol corregir l’arbitrarietat en el procediment de provisió 
de llocs de treball que transmet la proposta del Rectorat i per la qual cosa 
invoquem el principi de transparència i bona fe. Independentment de la 
necessitat de creació de llocs de Subdirector i de Cap de Secció, aquests 
s’haurien de proveir pel sistema normal que fixa la normativa, això és, el concurs 
específic de mèrits i capacitats.  
 
4. Pel que fa a la línia d’acció 4 del Pla d’ordenació relativa a l’actualització de les 
estructures, el Rectorat fa un ús abusiu de la flexibilització de les estructures, 
adscrivint indistintament diferents grups de titulació al mateix lloc de treball. De fet, tots 
els llocs de treball de les Administracions de Centre i de les Àrees Transversals són 
barrats (llocs de treball que s’adscriuen indistintament a dos subgrups: A1/A2, A2/C1 i 
C1/C2), excepte el lloc d’Administrador/a de Centre i el lloc de Sotsdirector/a d’Àrea, 
que s’adscriuen al subgrup A1 i els llocs d’Auxiliar Administratiu de les Àrees 
Transversals que s’adscriuen al subgrup C2. Encara que podríem considerar 
necessària l’existència de llocs barrats perquè estem a favor d’un model de carrera 
obert i  no corporatiu, no és menys cert que la situació proposada pel Rectorat és 
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contraproduent pels interessos dels funcionaris de carrera, ja que aquests llocs de 
treball barrats esgoten en ells mateixos la possibilitat de promoció professional. Per 
exemple, quina necessitat té la Universitat de Barcelona de crear un lloc de treball A2 
al funcionari de carrera de subgrup C1 que té la titulació del subgrup A2, i que ocupa 
un lloc barrat A2/C1? 
 
El nostre plantejament pretén un ús racional dels llocs barrats per tal de no 
limitar el dret a la promoció professional del funcionari de carrera, per la qual 
cosa es fa necessari modificar el mapa de llocs de treball (annex 4) fins arribar a 
una assignació equitativa de llocs barrats en relació amb el total de llocs de 
treball. 
 
5. Pel que fa a la línia d’acció 5 relativa a la mobilitat funcional, el primer que hauríem 
de fer és corregir la terminologia emprada pel propi Rectorat, perquè la mesura que 
proposa no és de “mobilitat funcional” sinó de “mobilitat forçosa” ja que, en cap 
moment, en la decisió del trasllat entra en joc la voluntat del funcionari afectat.  
La “mobilitat forçosa” tal i com es planteja al Pla d’ordenació manca de la necessària  
cobertura jurídica i lesiona drets i interessos legítims, per tant no és procedent 
plantejar ni la seva aprovació ni la seva aplicació perquè totes les actuacions que se’n 
derivessin serien nul·les de ple dret.  
Segons la disposició final 4a de l’EBEP que fa referència al que s’estableix al Capítol 
III del Títol V, que entre altres coses regula la mobilitat, aquesta només produirà 
efectes a partir de l’entrada en vigor de les lleis de funció pública que es dictin per a 
desenvolupar l’Estatut. Considerant que encara no s’ha produït aquest 
desenvolupament normatiu a la Generalitat de Catalunya, concloem que la Universitat 
de Barcelona no té suport jurídic per fonamentar la regulació de la mobilitat forçosa.  
Per tot el que hem exposat anteriorment, podríem concloure que la mesura proposada 
pel Rectorat no té com a objectiu el desenvolupament d’una figura que permeti una 
òptima utilització dels recursos humans a la universitat, sinó que més aviat busca 
instaurar una mena de procediment disciplinari abreujat al marge del procediment 
legalment fixat, sense cap de les garanties establertes reglamentàriament i amb la 
pretensió de sancionar amb trasllats forçosos aquells empleats públics dissidents que 
“s’ho mereixin”, d’acord amb el criteri unívoc de l’Administrador/a de Centre, Director/a 
d’Àrea o del propi Gerent. 
 
El nostre plantejament invoca el principi de legalitat com a límit de la potestat 
d’autoorganització i defensa la garantia del dret al càrrec i del dret a la funció del 
funcionari. Això es concreta mitjançant una adscripció orgànica i funcional a la 
unitat de referència de l’estructura (per exemple oficina de recerca, secretaria de 
grau, departament, etc.). Tot això en relació a la figura de la mobilitat forçosa i 
als llocs de treball definits com a “Administratiu 1” adscrits als Punts de servei 
administratiu polivalents. Per tot això s’ha de suprimir en la seva totalitat la línia 
d’acció 5 del Pla d’ordenació. 
 
6. Pel que fa a la línia d’acció 6 relativa a l’aprovació d’un nou barem aplicable als 
concursos de provisió de llocs de treball de PAS funcionari, assenyalem l’argument 
principal esgrimit pel Rectorat per aprovar-lo: l’actualització i l’adaptació a la legislació 
vigent per donar solució als procediments de provisió convocats com a conseqüència 
del pla d’ordenació del nou model organitzatiu. El nou barem es concreta al document 
de treball de data 27/03/2012 amb el nom de Provisió de llocs de treball de PAS 
funcionari en el marc del pla d’ordenació del nou model organitzatiu (en endavant 

http://www.ub.edu/cau/Canvi%20Org/Barem_V5_27_03_2012.pdf
http://www.ub.edu/cau/Canvi%20Org/Barem_V5_27_03_2012.pdf
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document de barem). Aquest document es presenta amb vocació de continuïtat i té la 
pretensió de donar solució als procediments de provisió arran de la implantació del nou 
model organitzatiu. Hauria de ser un reglament de provisió de llocs de treball a la 
Universitat de Barcelona però, en realitat, és una normativa que només regula un dels 
dos sistemes generals de provisió (el concurs de mèrits i capacitats) i cap dels 
sistemes extraordinaris. 
En aquest document d’al·legacions ja s’ha mencionat que, de conformitat amb els 
temps difícils que estem vivint, la promoció professional del funcionari està 
pràcticament limitada a la provisió de llocs de treball. Considerant el fet incontrovertible 
que durant els últims 20 anys la Universitat de Barcelona ha gestionat el seu personal 
funcionari a cop de comissions de serveis, a la pràctica, aquest fet ha suposat que els 
concursos de mèrits i capacitats per aprovisionar llocs de treball amb la consideració 
de “promocionables” (subgrups B i C amb nivells igual o superior a 18) es resolguessin 
2 o 3 anys abans de que ni tan sols es convoquessin, mitjançant les resolucions de les 
comissions de valoració que atorgaven les comissions de serveis d’aquestes places  
vacants sense la necessitat de cap barem públic ni de cap criteri tècnic que acredités 
la resolució. És evident que sota aquest escenari, les convocatòries de concursos no 
passaven de ser meres perversions del mateix sistema general de provisió per tal de 
legitimar les resolucions dels sistemes extraordinaris.  
Aquesta dinàmica en la provisió extraordinària de llocs de treball s’estén a places que 
encara no s’han aprovat i que són conseqüència directa del Pla d’ordenació, tal i com 
ho demostren les recents resolucions de la Sotsdirectora de Recursos Humans amb 
data 14 de maig de 2012 i 18 de juny de 2012, per cobrir amb encàrrec de funcions les 
places de Cap d’Oficina de Recerca de les Facultats de Filologia i Matemàtiques i de 
Cap d’Administració del Campus de l’Alimentació de Torribera, respectivament.  
És evident que els sistemes extraordinaris de provisió existeixen i es poden aplicar, 
però no és menys evident que la Universitat de Barcelona ha convertit l’excepcionalitat 
en la norma. Exigim, doncs, al Rectorat la correcció d’aquestes greus desviacions. 
 
El nostre plantejament pretén la necessària actualització i adaptació a la 
legislació vigent per donar solució als procediments de provisió de llocs de 
treball en la Universitat de Barcelona, per tant s’ha d’elaborar un Reglament de 
provisió de llocs de treball que sigui complet i que reguli: 

1. Els Sistemes Generals de Provisió: 
a. Concurs de mèrits i capacitats: 

i. General. 
ii. Específic. 

b. Lliure designació. 
2. Els Sistemes Extraordinaris de Provisió: 

a. Comissió de serveis. 
b. Encàrrec de funcions. 
c. Acumulació de tasques. 
d. Redistribució d’efectius. 
e. Trasllat interdepartamental. 
f. Reassignació d’efectius. 
g. Mobilitat per trasllat de llocs de treball. 
h. Adscripció provisional. 
i. Permuta de llocs de treball. 
 

7. Pel que fa a la línia d’acció 7 relativa a la definició dels procediments de provisió 
aplicables, la proposta del Rectorat pretén assignar un tipus determinat de sistema 
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general de provisió en funció del tipus de nivell de destinació. Com ja s’ha argumentat 
a la línia d’acció 3, el fet que siguin llocs de treball amb un determinat nivell de 
destinació no serveix jurídicament per justificar l’opció de provisió.  
 
El nostre plantejament respecta la normativa de referència. Segons aquesta 
normativa, els llocs de treball es classifiquen en relació a les seves funcions i 
aquestes han de constar a la RLT: 

1. Llocs base. 
2. Llocs singulars. 
3. Llocs de comandament. 

D’acord amb la tipologia de la plaça, la provisió ha de ser: 
1. Llocs base per concurs general. 
2. Llocs singulars i llocs de comandament per concurs específic. 
3. Llocs qualificats de confiança i d’especial responsabilitat, de forma 
excepcional, per lliure designació.  

 
 
Quarta.- A continuació relacionem els fets que resulten rellevants per concloure la 
impossibilitat de valorar els criteris generals per a la implementació de les noves 
estructures o la improcedència dels mateixos: 
 
1. L’annex 2 i l’annex 3 que relacionen les taules de modificació de l’RLT i les 
estructures aprovades de creació dels nous llocs de treball que substitueixen els 
suprimits, respectivament, no s’adjunten al Pla d’ordenació, per la qual cosa no es 
poden valorar adequadament el criteris generals 1, 2, 3, 4, 5 i 6. 
 
2. El sistema extraordinari de provisió de la reassignació d’efectius proposat pel 
Rectorat prescindeix total i absolutament del procediment legalment establert a la 
normativa de referència.  
 
SOL·LICITEM: 
 
Primer.- La declaració formal del Rectorat garantint que l’aprovació del Pla 
d’ordenació mantindrà tots els llocs de treball i l’ocupació de les persones que 
conformen la plantilla actual del PAS, i també que augmentarà les capacitats de treball 
i les oportunitats dels empleats públics mitjançant les corresponents mesures de 
formació i de promoció professional. 
 
Segon.- La modificació del Pla d’ordenació mitjançant l’acceptació dels plantejaments 
relacionats a l’al·legació Tercera. 
 
Tercer.- El lliurament dels annexos 1, 2 i 3 del Pla d’ordenació als òrgans de 
representació dels empleats públics de la UB i a les seccions sindicals per tal de poder 
valorar adequadament la línia d’acció 3 i els criteris generals per a la implementació de 
les noves estructures. 
 
Barcelona, 26 de juliol de 2012 
 
 

RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA 
 


