
 

 

 

 

A la presidenta de la Junta de PAS funcionari de la Universitat de Barcelona. 

El delegat sindical del CAU-IAC que signa aquesta petició, 

SOL·LICITA: 

Que s’inclogui el següent punt a l’ordre del dia de la pròxima reunió de la JPASF: 

• Esmena de defectes i omissions de la demanda de la JPASF contra la Universitat de Barcelona. 

Els motius d’aquesta petició són els següents: 

1. La nostra demanda conté desajustos flagrants en relació amb la normativa de referència, 

considero que aquestes errades s’haurien d’esmenar al text de la demanda:  

a. ANTECEDENTS: Primer: L’escrit assenyala que la comissió de serveis no pot excedir del 

termini d’un any i la pròrroga per un altre més. L’article 104.1 del RD 123/1997 

assenyala que la comissió de serveis serà d’un màxim de dos anys. 

b. FONAMENTS JURÍDIC MATERIALS: Desè: L’escrit assenyala que la durada de l’encàrrec 

de funcions serà de 6 mesos prorrogable per 6 mesos més. L’article 106 del RD 

123/1997 assenyala que la duració màxima de l’encàrrec de funcions serà de 6 mesos 

(sense cap tipus de pròrroga) si esgotat aquest termini no s’ha procedit a la publicació 

de la convocatòria del concurs específic –tal i com és al cas que ens ocupa-, i que 

només es podrà prorrogar el nomenament en funcions durant la resolució de la 

convocatòria del concurs específic. 

2. A l’ordre contenciós administratiu, l’exactitud i la minuciositat en l’escrit de la demanda són 

característiques necessàries i imprescindibles; els defectes, les omissions i les deixadeses a la 

redacció dels fets tindrien efectes contraproduents per als nostres interessos, per tant, 

considero que s’haurien d’esmenar les següents qüestions al text de la demanda:  

a. FONAMENTS JURÍDIC MATERIALS:  

Vuitè: A l’escrit s’omet el fet de que existeixen provisions provisionals sobre llocs de 

treball que no estan creats a la RLT, qüestió que va ser tractada a la JPASF del dia 8 

d’octubre de l’any passat, tal i com consta a l’acta de la reunió corresponent, fet amb 

una importància molt significativa que hauria de ser valorada pel Jutge o la Jutgessa de 

torn, i que per a la qual cosa s’hauria d’ampliar el fonament jurídic material vuitè per 

tal que inclogués el frau de llei comés per la UB i, així mateix, incorporar un nou 

fonament jurídic material per desenvolupar-lo convenientment.  

 

Desè: L’escrit incideix en la provisió “ordinària” dels llocs de treball mitjançant la 

comissió de serveis i l’encàrrec de funcions –especificant que aquesta formula s’utilitza 

només per als llocs de comandament-, després fa menció sobre la falta de motivació, i 

finalitza amb una relació de les situacions classificant-les pels grups de titulació, 

assenyalant el nombre de llocs proveïts i a continuació manifestant que “alguns llocs” 

estan proveïts des de fa més de 2 anys. Relaciono a continuació les esmenes que 

sol·licito:  



i. Per tal que l’assumpte sigui defensable, la redacció dels fets no pot contenir 

omissions determinants, per tant, el text ha d’explicitar de manera clara la 

maquinació fraudulenta comesa per la Gerència de la Universitat de 

Barcelona al mes de novembre de 2014 -el “comptador a cero”- que la VR 

d’Administració va anunciar a la Reunió  mantinguda per l’equip rectoral amb 

els òrgans de representació del PAS el dia 3 de juliol de 2014, i que va 

consistir en deixar sense efectes tots els nomenaments provisionals 

extemporanis per a fer-los de nou amb data d’inici de novembre de 2014; 

perquè en cas contrari, si no es relaten aquests fets, quan el Jutjat demani i 

rebi els expedients administratius vius relatius a les provisions provisionals no 

s’apreciarà cap mena d’extemporalitat als nomenaments. 

ii. L’escrit de la demanda assenyala que els encàrrecs de funcions s’utilitzen per 

a cobrir llocs de comandament i no fa cap tipus de comentari sobre els llocs 

ocupats per les comissions de serveis. Això és incorrecte, ja que la Gerència 

prescindeix de les previsions legals al respecte i utilitza els diferents sistemes 

de provisió provisional sense cap tipus de criteri i sense discriminar pel tipus 

de llocs de treball (bàsic, comandament o singular), per tant, l’escrit de la 

demanda ha de concretar les dades ajustades a la realitat perquè a més a més 

aquestes dades juguen al nostre favor . 

iii. Nosaltres –i especialment la nostra advocada- hauríem de tenir clar que –en 

aquest cas- l’expedient administratiu és el nostre amic i les seves 

incongruències els nostres aliats, per tant, hauríem de pormenoritzar al 

màxim les situacions de provisió descrites, incloent-hi el nom i cognoms dels 

funcionaris i de les funcionàries de carrera que ocupen les places 

provisionalment –que són interessats i interessades en el procediment-, el 

codi RLT del lloc de treball que tenen reservat –si existeix- assenyalant grup 

de titulació, complement de destí i complement específic, el codi RLT del lloc 

de treball que ocupen provisionalment –si existeix- assenyalant grup de 

titulació, complement de destí i complement específic, la data d’inici de la 

situació abans de la maquinació fraudulenta anomenada “comptador a cero”, 

la data de finalització amb la mesura del “comptador a cero” i la nova data 

d’inici de la situació al novembre de 2014, finalment s’hauria de concretar el 

còmput total del temps de la provisió provisional en relació amb la data del 

document de demanda, dada bàsica i determinant per provar 

l’extemporalitat dels nomenaments, i que amb la redacció actual constitueix 

una omissió incomprensible. 

b. DOCUMENTACIÓ ADJUNTA I RELACIONADA A LA DEMANDA:  La demanda s’ha 

d’acompanyar de tots aquells documents en poder de la JPASF que adjuntem com a 

proves (llistats de les comissions de serveis i encàrrecs de funció, actes de reunions de 

la JPASF, emails de la part pública on es faci referència a les provisions provisionals, el 

comptador a cero, etc.) i relacionar-los i identificar-los mitjançant numeració a l’escrit 

de la demanda.  

 

Francisco Solana García 

 

Barcelona, 19 de gener de 2015 


