
RESPOSTA DEL CEPASL-UB AL PLA DE RACIONALITZACIÓ 
DELS MENJADORS UNIVERSITARIS 
 
El passat 22 de juny el CE va acordar que la resposta immediata al 
Pla de Racionalització dels Menjadors Universitaris era la següent: 
 
“El nostre total desacord amb el tancament del Servei de Menjadors 
que té la Universitat de Barcelona des de fa tants anys. Entenem que 
és un servei públic que impregna d’excel·lència a la Universitat de 
Barcelona, que ha esdevingut un Servei Universal i no estem d’acord 
amb la seva pèrdua.” 
 
Aquesta manifestació va ser comunicada als representants de la UB 
en la reunió celebrada el passat 22 de juny en la que es va lliurar 
oficialment l’esborrany del Pla de Racionalització dels Menjadors 
Universitaris. 
 
El CEPASL-UB després de analitzar el document del Pla entén que els 
arguments emprats per la Gerència de la UB no son suficients per 
posar en marxa la segona fase del Pla de Racionalització, que 
consisteix exclusivament en el tancament definitiu de l’edifici on 
actualment s’ubica l’únic servei de Menjadors Universitaris de 
titularitat i gestió pública. A l’espera de emetre l’informe definitiu del 
CEPASL-UB d’acord amb la normativa vigent, amb el necessari 
assessorament jurídic, avancem alguns aspectes que s’han de 
considerar en el procés d’informació, consulta i negociació de la 
proposta de cessament d’activitat del Servei de Menjadors de la UB. 
 

1. El màxim respecte i consideració a les funcions i als drets 
laborals i de negociació dels treballadors i treballadores del 
Servei de Menjadors.  

2. La manca d’informació detallada de l’evolució de la prestació de 
serveis (nombre d’usuaris, despeses, etc) que s’ha produït des 
de la posada en marxa de la primera fase del Pla de 
Racionalització.  

3. La manca d’informació sobre la veritable situació estructural de 
l’edifici del Servei de Menjadors.  

4. La manca d’informació sobre el necessari pla d’inversió que 
podria permetre la continuïtat del Servei de Menjadors.  

5. La manca d’informació sobre l’oferta de restauració pública i 
privada de la zona de Pedralbes.  

6. La manca d’informació sobre les condicions econòmiques, 
d’explotació i de relacions laborals de les concessions a 
empreses privades de bars i restaurants per part de la UB.  

7. La manca d’informació sobre la satisfacció de la comunitat 
universitària dels serveis públics de restauració, ja sigui de 
gestió pública o privada.  



8. La manca de debat intern en la UB sobre la política de prestació 
de serveis públics de suport a la docència i a la recerca (tipus, 
gestió, responsabilitat social, etc.). 

 
Davant d’aquesta situació el CEPASL-UB exigeix als responsables de 
la UB que es continuï oferint el servei de restauració que donava fins 
ara, millorant els aspectes que siguin necessaris. Exigim també que 
els Òrgans de Govern de la UB obrin el necessari debat en la 
comunitat universitària per intentar assolir el màxim consens sobre la 
tipologia dels serveis de restauració de tots els campus de la 
Universitat de Barcelona, i per extensió de la resta de serveis de 
suport a la docència i a la recerca que la UB presta a tota la 
comunitat universitària. 
 
Per intentar assolir aquest objectius, el CEPASL-UB proposa: 
 

1. Elaborar un informe que qüestioni les mancances jurídiques i 
organitzatives del Pla de Racionalització dels Menjadors 
Universitaris.  

2. Realitzar les accions sindicals necessàries per mantenir el 
Servei de Menjadors Universitaris, respectant les condicions de 
treball del personal que presta els seus serveis.  

3. Sol·licitar a la resta d’Òrgans de Representació de la UB, de la 
UPC i del PCB i a altres ens, associacions, plataformes, 
assemblees etc. que es sumim a les reivindicacions i accions en 
defensa del Servei de Menjadors.  

4. Sol·licitar als membres del CEPASL-UB que formen part del 
Claustre de la UB que introdueixin un punt a l’ordre del dia del 
proper claustre en contra del tancament del Servei de 
Menjadors.  

5. La convocatòria de dos jornades de lluita (assemblees, accions 
de protesta, recollida de signatures, etc.) en contra del 
tancament del Servei de Menjadors: el 5 de juliol davant de 
l’edifici del servei i el dia 12 a l’Edifici Històric coincidint amb la 
celebració del Consell de Govern i altres esdeveniments aliens a 
la docència i la recerca universitària.  

6. La constitució d’una comissió d’informació i d’accions del 
CEPASL-UB que es reuniria el dia 1 i 4 de juliol per planificar les 
accions necessàries. 

 
 

Barcelona, 30 de juny de 2011 
 


