
Benvolgudes i benvolguts, 
  
En data 19 de maig, la Gerència va publicar la instrucció relativa a la situació del PAS durant les 
fases 2 i 3 de la desescalada del confinament a la UB, on, entre altres condicions, indicava que 
el PAS desenvoluparà la seva tasca preferentment a distància, llevat d’aquells llocs de treball 
que, per la seva naturalesa i per necessitats del servei, requereixin presencialitat.  
  
El passat 6 de juny el rector de la Universitat de Barcelona va publicar la resolució on s’acorda, 
a partir del 8 de juny, l’obertura dels centres, edificis i instal·lacions de la Universitat de 
Barcelona i el retorn gradual del PDI i el PAS a la seva activitat presencial, d’acord amb el previst 
per a la fase 3 en el Pla de desescalada del confinament de la Universitat de Barcelona i el Pla de 
contingència elaborat per l’OSSMA.   
  
Segons les dades que ens ha proporcionat la Gerència, el PAS amb presència requerida als llocs 
de treball en cada fase han estat:  
 

TOTAL PAS PAS Fase 2 PAS Fase 3 
2365 365 1579 

  15,43% 66,76% 

 
En fase 3, segons les dades de Gerència, el treball presencial representa un 31,3 % de la jornada 
teòrica. El 68,7 % restant de la jornada teòrica es realitza sota la modalitat de teletreball.  
  
El Comitè d’Empresa continua fent un seguiment de les condicions de treball de tot el personal, 
per això és important que tingueu en compte:  

• Cal adreçar-se al Comitè d’Empresa (comitedempresa@ub.edu) en qualsevol 
situació relacionada amb la vostra seguretat i les condicions de la vostra feina. En aquest 
sentit, les persones delegades de prevenció del Comitè ara, a la Fase 3 (igual que van fer 
durant la Fase 2), estan realitzant visites periòdiques als diferents centres oberts per 
recollir informació sobre les condicions de seguretat vers el risc de contagi de la COVID-
19 i, si s’escau, fer les intervencions que es considerin adients per condicionar els llocs 
de treball d’acord amb el Pla de desescalada de la UB.  

• El Ministeri de Sanitat ha ampliat els grups vulnerables per la COVID-19. Si considereu 
que formeu part del col·lectiu vulnerable descrit pel Ministeri de Sanitat (Annex F del Pla 
de contingència), heu de comunicar-ho a l’OSSMA mitjançant el qüestionari previ.  

• En Fase 3, cap persona treballadora vulnerable s’ha d’incorporar al seu lloc de treball  si 
no ha rebut la valoració d’apte de l’OSSMA. 

• Cal adoptar les mesures higièniques generals exposades a l’apartat 7.4 del Pla de 
contingència per a la desescalada del confinament ocasionat per la COVID-19.  

• Al lloc de treball heu de disposar del material de protecció específic per a la COVID‐
19 descrit a l’apartat 7.4.2 Mesures higièniques personals o individuals i a l’annex E del 
Pla de contingència. En cas de dubte, adreceu-vos al Comitè d’Empresa.  

• Us recordem que podeu sol·licitar un permís especial retribuït per deures 
inexcusables (fills menors o familiars dependents) tant si esteu en la modalitat de 
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treball presencial, com en la modalitat de teletreball.  El permís està regulat a 
la instrucció de Gerència de data 19 de maig.  

• Us recomanem que consulteu la guia sobre la Reincorporació segura als llocs de treball, 
amb mesures de prevenció aplicables en les diferents fases de desescalada del 
confinament.   

• Respecte al teletreball, us recordem que, a la instrucció de Gerència, hem inclòs un 
paràgraf per garantir el dret a la desconnexió digital: “Amb la finalitat de garantir el dret 
del personal a la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, la prestació del servei 
en la modalitat de treball a distància no pot suposar una modificació de la jornada de 
treball setmanal ni en el règim de festius establert al calendari laboral.”  

 
Finalment, us informem que properament començarem una sèrie de reunions amb la Gerència 
per impulsar els següents temes dels que us mantindrem informades/ats: 

• Teletreball: Durant el tancament, el grup de treball reduït ha finalitzat l’elaboració d’un 
document de proposta d’acord per a la implementació del teletreball a la UB. El següent 
pas és la negociació del seu contingut amb el Comitè d’Empresa de PASL i la Junta de 
PASF.  

• Activació dels concursos de 1a, 2a i 3a fase 2020.  

• Activació dels processos d’estabilització de la plantilla  segons l’Acord Disposició 
Transitòria Dissetena Conveni PAS LABORAL, signat per la Comissió Negociadora del PAS 
Laboral de les Universitats Públiques Catalanes en data 21 de novembre de 2019. 

• Negociació d’un procediment de contractació temporal elaborat pel CEPASL d’acord 
amb l’Article 22 del 6è Conveni Col·lectiu del PAS Laboral.  

• Negociació d’un procediment de la regulació d’encàrrecs de categoria superior per 
ocupar un lloc de treball de PASL de la Universitat de Barcelona elaborat pel CEPASL 
d’acord  amb l’Article 26 del VIè Conveni Col·lectiu del PAS.  

• Modificació de la RLT: el Comitè està plantejant en la Comissió Delegada de PAS la 
regularització dels Mestres de taller, dimensionament dels punts d’informació, 
increment de capítol 1 amb les places del personal Indefinit no Fix, dimensionament de 
les Unitats d’Experimentació Animal.  

 

Salut i ànims per totes i tots, 
COMITÈ D’EMPRESA DE PASL  
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