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AL  JUTJAT DEL SOCIAL 
QUE PER REPARTIMENT CORRESPONGUI 

 
 
 
(...) en nom i representació del 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, comparec i com millor procedeixi en Dret, DIC: 
 
Que per mitjà del present escrit FORMULO DEMANDA DE 
CONFLICTE COL·LECTIU PER LA IMPOSICIÓ UNILATERAL D’UN 
AUGMENT DE JORNADA DE 2,5 HORES SETMANALS contra la 
universitat pública catalana UNIVERSITAT DE BARCELONA, amb 
domicili a Barcelona, CP 08007, Gran Via de les Corts Catalanes, 585, 
telèfon 934021665 i fax 934035459, i això en base als següents 
 
 

FETS: 
 
 
PRIMER. Que l’organització sindical que represento ostenta la 
legitimació activa per promoure aquesta demanda de Conflicte 
Col·lectiu, d’acord amb l’art. 154 de la Llei 36/2011, reguladora de la 
jurisdicció social. 
 
SEGON. Que, com és preceptiu, abans de la interposició d’aquesta 
demanda, aquesta actora va interposar el corresponent Acte de 
Conciliació en matèria de Conflicte Col·lectiu davant l’Autoritat 
Laboral, celebrant-se  l’acte en data 27 de febrer de 2013 amb el 
resultat de: sense avinença. (document adjunt núm. 1)  
 
TERCER. Que la resolució d’aquesta demanda ha d’afectar als 
interessos generals dels treballadors i treballadores amb contracte 
laboral de la Universitat de Barcelona (aproximadament 1.300), atès 
que aquest Conflicte afecta a la jornada setmanal de treball del 
personal d’administració i serveis (en endavant PAS) de la 
Universitat de Barcelona (en endavant UB). 
 
QUART. Que el Conveni Col·lectiu que actualment està en vigor a 
l’empresa és el “5è Conveni Col·lectiu de treball del personal 
d’administració i serveis laboral de la Universitat de Barcelona, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de 
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Catalunya, la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la 
Universitat de Lleida i la Universitat Rovira Virgili, per als anys 2004-
2009 (codi de conveni núm. 7902770), que en el seu article 42 
intitulat “jornada i horaris”, estipula que el total de la jornada anual és 
de 1.462 hores de treball, en una jornada setmanal de 35 hores. 
Fet aquest que queda recollit en el tenor literal del Conveni de forma i 
manera següent:   
 
“El total anual d’hores de treball serà de 1.462, que es distribuiran 
setmanalment, tal com s’indica en el punt següent. 
 
Aquesta jornada podrà ser de tres tipus: 
 

a) Jornada continuada de dilluns a divendres, que amb caràcter 
general s’estableix de 8 a 15 hores, de 14 a 21 hores o de 15 a 
22 hores. 

 
b) Jornada partida de dilluns a divendres, que amb caràcter 

general s’estableix de les 9 a les 17 hores amb una interrupció 
d’una hora. 

 
c) En aquelles llocs de treball en els quals sigui necessària la 

prestació de serveis els dissabtes, s’establirà una jornada 
setmanal diferenciada, mantenint la distribució setmanal i sense 
depassar el còmput anual d’hores.” 

 
CINQUÈ. Que la Gerència de la UB publica a la intranet de la 
institució els documents següents: 
 
1. Instrucció de la Gerència de 7 de novembre de 2012 de 

compliment de la nova jornada laboral (publicada el mateix dia), 
que estableix l’ampliació de la jornada ordinària de treball de 35 
hores a 37,5 hores per a tot el PAS de la UB, en la que s’especifica 
que el total d’hores que s’han de treballar de més corresponen al 
període del 30 de setembre fins al 31 de desembre de 2012 (28,5 
hores en total). 
 

2. Instrucció 5/2012 de la Gerència sobre la jornada laboral i els dies 
d’assumptes propis del 2012, de 16 de novembre de 2012, que 
estableix una data final d’aprofitament dels dies d’assumptes propis 
de 2012 fins al 30 d’abril de 2013 i un sistema de compensació 
d’una bossa d’hores (15 com a màxim) del total d’hores que s’han 
de treballar de més (28,5 hores en total per a les jornades 
completes). 
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SISÈ. Que els fonaments de dret al·legats per la UB com a imperatiu 
legal per a l’ampliació de la jornada ordinària de treball de 35 a 37,5 
hores, són els següents: 
 
 L’Estatut de la UB, al seu article 2 estableix que “la Universitat de 

Barcelona en ús de la seva autonomia, reconeguda a l’article 27.10 
de la Constitució espanyola, exerceix les seves competències en el 
marc de les normes dictades per l’Estat i per la Generalitat de 
Catalunya i per aquest Estatut”. 
 

 La Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives, que regula el següent: 
 
o A la Disposició Addicional 12.2 s’assenyala que la jornada 

ordinària de treball del PAS de les Universitats Públiques de 
Catalunya ha de tenir una mitjana setmanal no inferior a 37,5 
hores. 

o A la Disposició Final 11 s’exposa que l’entrada en vigor serà 
l’endemà de la publicació de la norma al DOGC, o sigui, el dia 24 
de març de 2012. 

 
 La Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat 

de Catalunya per al 2012, que a la Disposició Addicional 7 regula 
que, amb caràcter excepcional, el Consell Interuniversitari de 
Catalunya (en endavant CIC) ha d’acordar mesures de contenció de 
la despesa, de reducció del dèficit, d’equilibri pressupostari i de 
simplificació administrativa, aplicables a les universitats públiques 
(...). 
 

 L’Acord de la Junta del CIC de 29 de juny de 2012, que a la lletra 
e) fixa que “la nova jornada laboral serà efectiva durant el mes de 
setembre de 2012.”  

 
SETÈ. La UB ordena al seu PAS laboral augmentar la jornada laboral 
en còmput setmanal en un promig de 2 hores i 30 minuts, resultat pel 
qual l’esmentat personal es veu obligat a treballar una mitjana 
setmanal de 37 hores i 30 minuts, fet que és una clara contradicció 
amb el que estableix l’article 42 del Conveni Col·lectiu vigent que en el 
seu moment les organitzacions sindicals legitimades van signar amb la 
UB i amb la resta d’universitats públiques de Catalunya. 
 
VUITÈ. L’article 47 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (en endavant 
EBEP) estableix que la jornada de treball dels seus empleats 
correspon a cada Administració Pública. Així es recull en el Dictamen 
9/2012, de 2 d’agost, del Consell de Garanties Estatutàries de 
Catalunya, en relació amb l’article 27.10 de la Constitució Espanyola 
(en endavant CE) que reconeix l’autonomia universitària, i amb 
l’article 2.2 de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
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d’Universitats que determina que l’autonomia universitària compren, 
entre d’altres, la determinació de la quantificació de la jornada laboral 
general, l’especificació de les jornades especials, el calendari i l’horari 
laborals, que són competència de les diferents universitats, de 
conformitat amb l’article 47 de l’EBEP. 
 
També l’article 51 de l’EBEP estableix que el règim de jornada de 
treball, permisos i vacances s’ha d’atenir al propi EBEP i a la legislació 
laboral corresponent, i de conformitat amb el seu article 37, les 
condicions de treball dels empleats públics són objecte de negociació 
col·lectiva, entre d’altres, la jornada de treball. 
 
Així mateix, l’Estatut dels Treballadors, aprovat per reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març, disposa a l’article 34 que la duració 
de la jornada sigui la pactada pels convenis col·lectius o els contractes 
de treball. 
 
Com ja s’ha dit en el fet quart, el 5è conveni col·lectiu, actualment en 
fase d’ultraactivitat, preveu en el seu article 42 que el total anual 
d’hores de treball serà de 1462, que es distribuiran setmanalment 
amb caràcter general a raó de 7 hores diàries de dilluns a divendres. 
 
La Instrucció de la Gerència de la UB de 7 de novembre de 2012 de 
compliment de la nova jornada laboral per al PAS de la UB, objecte 
d’aquest conflicte col·lectiu, lesiona el dret a la negociació col·lectiva 
dels empleats públics, la garantia constitucional de la força vinculant 
dels convenis col·lectius i el dret fonamental de llibertat sindical 
proclamat a per l’article 28.1 de la CE, ja que la citada Instrucció 
modifica unilateralment una condició substancial dels contractes de 
treball de tot el PAS laboral comprés en l’àmbit d’aplicació del 5è 
conveni col·lectiu, concretament la durada de la jornada ordinària de 
treball, fixada pels negociadors del conveni de manera més favorable. 
 
Així mateix, i d’acord amb l’article 38.10 de l’EBEP, queda garantit 
l’acompliment dels pactes i acords, excepte quan excepcionalment i 
per causa greu d’interès públic derivada d’una alteració substancial de 
les circumstàncies econòmiques, els òrgans de govern de les 
Administracions Públiques suspenguin o modifiquin l’acompliment de 
pactes i acords ja signats, en la mesura estrictament necessària per 
tal de salvaguardar l’interès públic. En aquest sentit s’ha pronunciat el 
Tribunal Constitucional en la seva sentència de 16 de maig de 2012, 
on assenyala que només poden ser vàlidament incomplerts els pactes 
i acords vigents per causa excepcional i greu d’interès públic. 
 
NOVÈ. L’excepcionalitat taxada en l’article 38.10 de l’EBEP per a la 
suspensió de l’acompliment de pactes i acords ja signats no resulta 
provada en el cas que ens ocupa a tenor de diferents elements a 
considerar: 
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 L’entrada en vigor de la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives és el 24 de març de 2012, 
posteriorment l’acord del CIC preveu que la nova jornada laboral 
entri en vigor el 30 de setembre. La instrucció de 7 de novembre 
de la Gerència de la UB entra en vigor el 8 de novembre, és a dir 
amb 230 i 39 dies de retard respectivament, fet que deixa al 
descobert el motiu d’urgència per ampliar la jornada del PAS 
laboral de la UB. 
 

 En la Nota del Vicerectorat d’Administració de la UB sobre la 
jornada laboral del PAS, de data 20 de novembre de 2012, la 
Institució proclama que l’ampliació de la jornada ordinària de 
treball de 35 a 37,5 hores no comporta un augment de l’eficàcia o 
de la qualitat en la prestació del servei públic, ni tampoc suposa 
organitzativament cap benefici per a la comunitat universitària ni 
per a la ciutadania, i en canvi, si que pot comportar una major 
dificultat dels treballadors i treballadores públics de la UB per a 
conciliar la vida laboral i personal. Aquest fet deixa al descobert el 
motiu d’interès públic per ampliar la jornada del PAS de la UB. 
 

 En la Nota del Vicerectorat citada en el paràgraf anterior es fa 
esment que l’ampliació de jornada no comportarà una reducció dels 
efectius de personal. Aquesta afirmació és confirmada 
posteriorment per la Nota del Vicerectorat d’Administració i la 
Gerència de la UB, de data 13 de desembre de 2012, en la que 
s’explicita que s’ha enllestit l’anàlisi dels 211 treballadors de PAS 
funcionari interí i de PAS laboral temporal, el nomenament o 
contracte dels quals finalitzava el mes de desembre de 2012, i que 
el resultat és que 182 són prorrogats fins al 31 de juliol de 2013, 
dels 29 restants, 20 seran reincorporats al mes de gener, i dels 
altres 9, en passen 7 a la llista d’espera, amb la voluntat que siguin 
també reincorporats en un termini breu de temps, i 2 són baixa 
voluntària. Aquest fet deixa al descobert que no existeixin motius 
econòmics derivats d’una reducció de plantilla que motivin 
l’ampliació de la jornada del PAS de la UB. 
 

 Finalment, i en la citada Nota, la Institució reconeix expressament 
que no hi ha cap motiu objectiu per a l’ampliació de la jornada 
laboral del PAS de la UB, quan manifesta que la Instrucció de la 
Gerència de 7 de novembre de 2012 no té cap altre objectiu que 
l’acatament de la legalitat i la protecció dels treballadors i les 
treballadores davant de fiscalitzacions o interpretacions externes. 

 
DESÈ. Que s’imposi el nou horari al PAS laboral suposa una clara 
vulneració del Principi jurídic “Pacta sunt servanda”, és a dir, que els 
pactes i acords s’han de complir i obliguen a les parts que els han 
subscrit, com és aquest cas, en el qual la UB va pactar i acordar una 
jornada laboral anual i setmanal, i ara pretén modificar-la en 
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detriment dels drets adquirits dels seus treballadors, ja que cal tenir 
present que aquests han realitzat una jornada laboral de 35 hores 
setmanals des de l’aplicació del primer conveni col·lectiu del PAS 
laboral de les Universitats Públiques Catalanes, per la qual cosa cal 
entendre que aquest és un dret adquirit que no pot ser modificat així 
com així. 
 
ONZÈ. L’article 42 del Conveni Col·lectiu vigent ha d’aplicar-se tal i 
com es venia fent abans de la publicació per part del UB de les 
Instruccions del 7 i del 16 de novembre respectivament, doncs, la UB 
no ha fet ús de l’autonomia universitària que la CE i l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya li atorguen per regular aquells afers que 
són del seu ordre intern, sense atendre als possibles intents 
d’interferències per part d’altres administracions. En el cas que ens 
ocupa, la interferència del Govern de la Generalitat mitjançant una llei 
aprovada pel Parlament de Catalunya cal considerar-lo una vulneració 
del Dret de les universitats públiques a la seva autonomia, i cal 
entendre’l intolerable.  
 
La UB, per a imposar al personal laboral de la UB aquesta modificació 
de les condicions de treball, al·lega el que s’estableix en el punt 2 de 
la Disposició Addicional dotzena de la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i administratives, que en el seu literal 
estableix: “La jornada ordinària de treball del personal d’administració 
i serveis de les universitats públiques de Catalunya ha de tenir una 
mitjana setmanal no inferior a trenta-set hores i mitja. Aquesta 
mitjana setmanal s’entén sens perjudici de la jornada continuada en 
períodes de vacances i de les jornades especials que les universitats 
estableixin reglamentàriament”. 
 
Doncs bé, la UB no ha interpretat correctament aquest precepte legal i 
s’ha limitat a aplicar-ho sense tenir en compte les consideracions que 
en relació a les normes han de fer les administracions públiques en la 
seva aplicació, a més, cal entendre que aquesta norma de la 
Generalitat de Catalunya en relació a la UB és una norma de dret 
necessari relatiu, que en aquest cas cal entendre com una norma de 
màxims. 
 
Efectivament, si bé és cert que el punt 2 de la Disposició Addicional 
dotzena estableix un horari setmanal per a totes les universitats, 
també és cert que el Tribunal Constitucional ha interpretat 
reiteradament quins són els límits que han de respectar els Governs 
en la seva intervenció en les relacions laborals entre dues parts. 
 
Per aquesta raó hem d’entendre que el punt 2 de la Disposició 
Addicional dotzena no s’ajusta a Dret perquè el precepte incompleix 
tant l’article 37 de la CE, com l’article 38 de l’EBEP, ja que en cap 
moment la Llei 5/2012 justifica, motiva o relaciona que l’increment de 
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la jornada laboral del PAS de les universitats públiques sigui una 
mesura que, ateses les circumstàncies econòmiques excepcionals, 
comporti un redimensionament necessari de la despesa pública. 
 
En canvi la citada llei, d’acord amb la seva Disposició Addicional 
catorzena, deixa sense efecte l’article 42 del Conveni Col·lectiu en 
relació al còmput setmanal d’hores. A tot això cal afegir que es 
vulnera el principi jurídic pel qual davant d’una norma general s’aplica 
la norma especial, que en aquest cas la norma especial és l’EBEP 
davant d’una norma com és la Llei 5/2012 del Parlament de 
Catalunya. 
 
En aquest sentit cal tenir present que l’article 37 de la CE en el seu 
literal determina que “La ley garantizará el derecho a la negociación 
colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y 
empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios 
(...)” 
 
Tanmateix l’article 53 CE, en referència al Capítol II del Títol I 
estableix en el seu tenor “Los derechos y libertades reconocidos en el 
Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes 
públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su 
contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos 
(...)” 
 
A la llum d’aquests dos preceptes constitucionals, només hi pot haver 
una conclusió, el punt 2 de la Disposició Addicional dotzena de la Llei 
5/12 del Parlament de Catalunya vulnera la CE. 
 
La UB, aplicant el punt 2 de la DA12, vulnera el Dret a la negociació 
col·lectiva entre els representants dels treballadors i l’empresa, ja que 
en seu moment es va arribar a la signatura d’un Conveni Col·lectiu en 
els termes que es recullen en l’article 37 de la CE, que és vinculant 
per a ambdues parts. No pot considerar-se constitucional un precepte 
legal que vulnera el que la CE ha establert com a garantia dels drets i 
llibertats reconeguts a empreses i treballadors en la regulació de les 
seves relacions laborals. 
 
De fet, com estableix l’article 53 de la CE, per llei es podrà regular 
l’exercici del Dret, però mai modificar el seu contingut essencial, 
que no és un altre que la capacitat negociadora entre empresa i 
treballadors. 
 
Per últim, cal recordar el que ha dit en aquest sentit el Tribunal 
Constitucional, per totes la STC 92/1992: “El artículo 37.1 CE 
reconoce el derecho a la negociación colectiva y garantiza la eficacia 
vinculante del convenio colectivo, encomendando al legislador de 
manera imperativa garantizarla, de modo que la facultad normativa 
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de las partes sociales encuentra su reconocimiento jurídico en la 
propia Constitución (STC 58/1985, fundamento jurídico 3º).” 
 
Per tant, és contrari a l’article 37.1 de la CE, la pretensió de la UB de 
modificar la jornada i l’horari de treball del seu PAS laboral, ja que 
això suposa una interpretació de l’article 41 de l’Estatut dels 
Treballadors que permet a l’Administració laboral autoritzar a 
l’empresari a la introducció de modificacions substancials de les 
condicions de treball previstes i regulades en el conveni col·lectiu 
vigent. 
 
Per aquestes raons entenem que no es pot aplicar al PAS laboral de la 
UB una norma diferent en relació a la jornada i horari de treball que 
no sigui aquella que en el seu moment es va pactar en conveni 
col·lectiu.  
 
DOTZÈ. Que subsidiàriament es sol·licita una reclamació parcial en 
relació al saldo d’hores de treball que el PAS laboral de la UB ha de 
realitzar obligatòriament a partir de l’entrada en vigor de la Instrucció 
de la Gerència de 7 de novembre de 2012 (28,5 hores per a jornades 
completes o la part proporcional en el cas de dedicacions inferiors o 
jornades reduïdes), que corresponen al període d’aplicació del 30 de 
setembre de 2012 fins al 31 de desembre del mateix any. 
 
La disposició 2 de la Instrucció de la Gerència de 7 de novembre de 
2012, textualment diu: 
 

“Períodes d’aplicació i de realització 
a) Aplicació: El període d’aplicació és del 30 de setembre de 2012 
fins a 31 de desembre de 2012, segons que estableix l’Acord de la 
Junta del CIC esmentat més amunt (punt 1, d). 
b) Realització: Les 28 hores i trenta minuts, corresponents a 
aquest període, que obligatòriament el PAS, ha de treballar de 
més, es podran realitzar fins el 31 de gener del 2013.” 

 
La lletra c) de la disposició 3 de la citada Instrucció, textualment diu: 
 

“Per cada dia reglamentàriament no treballat, es descompta, 
d’aquestes 28 hores i trenta minuts, mitja hora per a les jornades 
completes o la part proporcional en el cas de dedicacions inferiors o 
jornades reduïdes.” 

 
La lletra B) del punt 4 de la Instrucció 4/2012, de la Gerència de la 
UB, per a l’aplicació de les mesures d’ajustament pressupostari, 
publicada el 8 de novembre de 2012, textualment diu: 
 

“Dates de tancament 
Ampliar el període de tancament ja establert a la Instrucció 2 de 
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data 19 de març de 2012 de tancament del edificis de la 
Universitat: 
I. Període de Nadal: del 22 de desembre al 6 de gener de 2013.” 

 
Per a realitzar el càlcul de les hores que obligatòriament el PAS laboral 
ha de treballar de més, s’han de tenir en compte les consideracions 
següents: 
 

1. L’entrada en vigor de la Instrucció de 7 de novembre es 
produeix a l’endemà de la seva publicació, és a dir, el 8 de 
novembre, però el període d’aplicació s’inicia el 30 de setembre, 
és a dir, 5 setmanes i tres dies abans. La UB pretén aplicar al 
PAS laboral amb efectes retroactius la nova jornada laboral de 
37,5 hores, fet que s’ha d’entendre com una vulneració del 
principi constitucional d’irretroactivitat de les disposicions 
desfavorables recollit a l’article 9.3 de la CE. Per tant s’han de 
restar 14 hores a les 28,5 que estableix la UB, d’acord amb el 
quadre següent: 

 
 Setmana del 1/10  -2,5 hores 
 Setmana del 8/10  -2,5 hores 
 Setmana del 15/10  -2,5 hores 
 Setmana del 22/10  -2,5 hores 
 Setmana del 29/10  -2,5 hores 
 Setmana del 5/11  -1,5 hores (proporcionalment tres dies) 

 
La suma és de 14 hores, que restades a les 28,5 resultarien 
14,5 hores. 

 
2. La UB decideix tancar unilateralment els seus centres de treball 

des del 22 de desembre de 2012 fins al 6 de gener de 2013, 
d’acord amb la instrucció 4/2012. Aquesta decisió impedeix al 
PAS laboral realitzar la seva jornada ordinària de treball durant 
dues setmanes, i per tant reduir hores del saldo establert per la 
UB. Davant d’aquest fet cal aplicar, per sentit comú, el que es 
recull a lletra c) de la disposició 3 de la Instrucció de 7 de 
novembre, és a dir, reduir de les 28,5 hores, mitja hora per a 
cada dia no treballat reglamentàriament per a les jornades 
completes i la proporció corresponent per a les jornades 
inferiors. Per tant s’han de restar 5 hores a les 28,5 que 
planteja la UB, d’acord amb el quadre següent: 

 
 Setmana del 24/12  -2,5 hores 
 Setmana del 31/12  -2,5 hores 

  
La suma és de 5 hores, que sumades a les 14 hores del punt 
anterior i restades a les 28,5 resultarien un total de 9,5 hores. 
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Als anteriors fets els son d’aplicació els següents: 
 
 
 
 

FONAMENTS DE DRET 
 
 

I) JURISDICCIÓ:  Art. 2 de la Llei  Reguladora de la Jurisdicció 
Social; 

 
II) COMPETÈNCIA: Art. 6 i 10 de la Llei Reguladora de la 

Jurisdicció Social; 
 
III) PROCEDIMENT: L’establert a l’art. 153 i ss, del a Llei 

Reguladora de la Jurisdicció Social; 
 
IV) FONS:   
 

a) Articles 9 i 103 de la Constitució, en relació a l’aplicació i 
la interpretació de les normes per part de les 
administracions públiques; 
 

b) Articles 37 i 53 de la Constitució en relació a la força 
vinculant dels convenis col·lectius i la seva protecció per la 
llei; 
 

c) Art. 38 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació a la 
capacitat negociadora del personal al servei de les 
administracions públiques i el respecte als pactes i acords 
signats legítimament per les parts negociadores; 
 

d) Articles 82 i ss. de l’Estatut dels Treballadors en relació a 
la naturalesa i efectes dels convenis col·lectius; 

 
e) Articles 1 i 2 de l’Estatut de la Universitat de Barcelona, en 

relació a la autonomia universitària i la seva capacitat de 
compromís en base a la seva personalitat jurídica única. 

 
f) Art. 42 del Conveni Col·lectiu del personal laboral al servei 

de la Universitat de Barcelona. 
 
V) Art. 63 i ss. de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social  en 

relació a que s’han realitzat els actes preceptius de conciliació 
prèvia. 
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Per tot això, 
 
 
DEMANO AL JUTJAT DEL SOCIAL que en temps i forma es tingui 
per presentat aquest escrit, les còpies que del mateix s’acompanyen i 
els documents adjunts, i que s’admetin a tràmit. Que es tingui per 
presentada DEMANDA DE CONFLICTE COL·LECTIU PER LA 
IMPOSICIÓ UNILATERAL D’UN AUGMENT DE JORNADA DE 2,5 
HORES SETMANALS contra la universitat pública catalana 
UNIVERSITAT DE BARCELONA, i que per totes les raons exposades es 
dicti per part d’aquest Jutjat una Sentència per la qual: 
 
 

a) Es declari inaplicable la Instrucció de la Gerència de 7 de 
novembre de 2012 de compliment de la nova jornada laboral, 
que estableix l’ampliació de la jornada ordinària de treball de 35 
hores a 37,5 hores per a tot el Personal d’Administració i Serveis 
de la Universitat de Barcelona amb efectes retroactius des del 
30 de setembre de 2012, per no ajustar-se a Dret; 
 

b) Que es declari inaplicable la Instrucció 5/2012 de la Gerència 
sobre la jornada laboral i els dies d’assumptes propis del 2012, 
de 16 de novembre de 2012, que estableix una data final 
d’aprofitament dels dies d’assumptes propis de 2012 fins al 30 
d’abril de 2013 i un sistema de compensació d’una bossa 
d’hores (15 com a màxim) del total d’hores que s’han de 
treballar de més corresponent al període del 30 de setembre fins 
al 31 de desembre de 2012 (28,5 hores en total), per no 
ajustar-se a Dret; 

 
c) Que s’apliqui el Conveni col·lectiu que en el seu dia es va 

negociar i acordar entre empresa i treballadors a l’empara dels 
articles 37 i 53 de la CE, en la seva totalitat i integritat, i 
amb especial atenció a l’aplicació al PAS laboral de la UB 
de l’article 42 en la seva totalitat. 

 
d) Subsidiàriament, que es redueixi el saldo d’hores de treball que 

el PAS laboral de la UB ha de realitzar obligatòriament a partir 
de l’entrada en vigor de la Instrucció de la Gerència de 7 de 
novembre de 2012, passant de 28,5 a 9,5 hores per a 
jornades completes o la part proporcional en el cas de 
dedicacions inferiors o jornades reduïdes, per no ajustar-se a 
Dret. 

 
AL JUTJAT SOCIAL DEMANO que es tingui per feta aquesta petició 
als efectes legals de l’article 21 de la Llei reguladora de la jurisdicció 
social. 


