
 

 
 
 
  

   

 

 
ACORD RELATIU AL PROCEDIMENT APLICABLE ALS CONCURSOS DE PAS LABORAL DE 

LA UB,  
EN DESPLEGAMENT PARCIAL DE L’ACORD DE 21 DE NOVEMBRE DE 2019 

 
 
 

Atès l’acord signat el 21 de novembre de 2019 pels membres de la Comissió Negociadora del 
PAS Laboral de les Universitats Públiques de Catalunya, relatiu a la disposició transitòria 
dissetena del 6è Conveni col·lectiu del personal d’administració i serveis laboral de la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i 
Virgili, segons el qual, de manera extraordinària i dins dels períodes assenyalats a l’article 19 de la 
Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2017 i a l’article 19 de la Llei de pressupostos generals 
de l’Estat de 2018 per als processos d’estabilització, la Universitat de Barcelona, amb l’acord del 
seu Comitè d’Empresa, podrà establir procediments de selecció específics, diferents dels 
establerts en el capítol IV del conveni esmentat. En aquest sentit, el 3 de desembre de 2019, ja 
es va signar un acord parcial que desenvolupava aquests procediments de selecció específics. 
Segons el que es disposa, aquests acords inclouen, com a mínim:  
 

«1. La relació de les places afectades per aquest acord, amb la informació suficient perquè 
siguin identificades correctament. 
2. La garantia del dret de trasllat i de reingrés d’excedència del personal del mateix grup, 
categoria i especialitat de la Universitat, d’acord amb la valoració de mèrits establerta a l’article 
19.3 del conveni. 
3. El procés de selecció per a la resta d’aspirants es realitzarà, sempre que sigui possible, en 
una única convocatòria que constarà de prova, entrevista i valoració de mèrits. 
4. La valoració de mèrits indicada en el punt anterior tindrà un pes màxim del 40 % de la 
valoració total, i tindrà en compte l’experiència en el lloc de treball, l’antiguitat i, si escau, altres 
mèrits contemplats en el conveni col·lectiu.» 

 
Segons l’exposat, el Comitè d’Empresa i la Gerència de la Universitat de Barcelona, amb ple respecte 
a les condicions de l’acord transcrit, han pres els següents 
 
 
 

ACORDS 
 
 

Primer. Fer públic aquest ACORD PARCIAL, que desenvolupa els procediments de selecció 
específics del capítol IV del Conveni de personal d’administració i serveis laboral de la Universitat de 
Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la 
Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i 
Virgili, pel que fa als exercicis 2020-2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Segon. Fer constar, a l’annex I, la relació de les 73 places afectades per aquest acord identificant-
les suficientment, les quals corresponen a places de l’oferta d’ocupació pública de l’exercici 2017 
Núm. 7520 - 20.12.2017, de l’exercici 2018 Num.7771 – 20.12.2018 i de l'oferta pública d'ocupació 
corresponent a la taxa addicional Núm. 8007 - 21.11.2019  i han de ser convocades en torn de nou 
ingrés (3a fase) d’acord amb l’article 19 del Conveni. 
 
 
Tercer. Les bases de la convocatòria de les places afectades per aquest acord parcial regulen la 
valoració de les persones aspirants i garanteixen els principis de lliure concurrència, igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat, mitjançant prova, entrevista i  valoració dels mèrits, d’acord amb el detall que 
es fa constar tot seguit.  

Se selecciona el candidat o candidata que assoleixi el nombre més alt de punts en el total de 
les proves, entrevista i valoració de mèrits.  
 
1. Fase de proves i entrevista, les quals són eliminatòries. Es valoren amb una puntuació 

global de 10 punts: 

a) Qüestionari de coneixements de tipus test i/o preguntes de resposta breu i/o 
supòsit pràctic professional (7 punts) 

b) Acreditació o certificat d’aptitud de català i de castellà. En cas de no tenir-ne, es fa 
una prova específica, el resultat de la qual és d’apte o no apte. 

c)    Entrevista curricular(3 punts) 

La puntuació mínima per superar les proves i l’entrevista l’estableix el tribunal. 
Les proves tenen com a objectiu avaluar l’adequació dels candidats a les funcions, 
competències organitzatives i coneixements específics, tècnics i personals requerits per al 
perfil de les places objecte de la convocatòria.  
 

2. Fase de valoració de mèrits, no eliminatòria, en la qual es valora l’experiència 
professional, amb un màxim de 6 punts, amb el barem següent:  

a) Serveis prestats a la Universitat de Barcelona desenvolupant les funcions pròpies del 
perfil del lloc de treball que és objecte de la convocatòria (0,8 punts per any complet 
o fracció superior a sis mesos). 

b) Serveis prestats en administracions públiques, incloses universitats públiques, 
desenvolupant les funcions pròpies del perfil del lloc de treball que és objecte de la 
convocatòria (0,4 punts per any complet o fracció superior a sis mesos). 

La valoració de mèrits es fa referenciada a la data de publicació de la convocatòria del 
procés selectiu corresponent. 
 

  



 

 
 
Els punts obtinguts en la fase de valoració de mèrits no es poden emprar per superar la fase de 
proves i entrevista. 
 
Barcelona, 4 de desembre de 2020 
 
 
      
Josep Oriol Escardíbul Ferrà  Andrés Jiménez Guerrero 
Gerent     President del Comitè d’Empresa del PAS laboral 
 
 
      
   
     Garcia Giménez, Joan Manel 

Secretari del Comitè d’Empresa del PAS laboral 
 
 
 
 
 
Seccions Sindicals 
 
UGT   CCOO   Som Temporals   CGT 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ANNEX 1 
 

CODI DENOMINACIÓ LLOC DE TREBALL GRUP ADCRIPCIÓ 

6162 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Medicina i 
Ciències de la Salut (Campus Bellvitge) 

6183 Tècnic/a superior esportiu I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

6203 Tècnic/a especialista de control 
d'instal·lacions 

III Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

6265 Tècnic/a especialista informàtic III Àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

6270 Tècnic/a especialista informàtic III Àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

6284 Tècnic/a grau mitjà restaurador/a II Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i 
la Investigació (CRAI) 

6521 Tècnic/a superior de laboratori I Àrea de Suport a la Recerca 

6525 Tècnic/a superior de laboratori I Àrea de Suport a la Recerca 

6528 Tècnic/a superior de laboratori I Àrea de Suport a la Recerca 

6562 Tècnic/a especialista de laboratori III Àrea de Suport a la Recerca 

6575 Cap de secció d'edicions I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

6601 Tècnic/a superior CEHI I Administració de Centre de Filosofia i de 
Geografia i Història 

6606 Responsable del Centre d'Alta Muntanya II Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

6653 Tècnic/a grau mitjà de serveis i jardineria II Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

6726 Tècnic/a grau mitjà II Àrea d'Organització i Recursos Humans 

6762 Tècnic/a grau mitjà de manteniment II Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

6908 Tècnic/a grau mitjà de manteniment II Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

6925 Telefonista IV Àrea Tecnologies Informació i Comunicació 

7019 Responsable de Làmina Prima II AC Biologia i Ciències de la Terra 

7020 Tècnic/a superior de fermentació I Administració de Centre de Biologia i de 
Ciències de la Terra 

7057 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Física i de 
Química 

7074 Tècnic/a especialista informàtic III Àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

7078 Tècnic/a grau mitjà d'unitat de suport a la 
docència 

II Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i 
la Investigació (CRAI) 

7088 Tècnic/a grau mitjà de manteniment II Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

7106 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Biologia i de 
Ciències de la Terra 

7113 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Física i de 
Química 

7116 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Física i de 
Química 



 

7300 Tècnic/a grau mitjà II Administració de Centre de Psicologia i 
Campus Mundet 

7307 Tècnic/a grau mitjà de projectes i obres II Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

7337 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Farmàcia i 
Ciències de l'Alimentació 

7338 Tècnic/a especialista de manteniment de 
màquines 

III Administració de Centre de Farmàcia i 
Ciències de l'Alimentació 

7339 Tècnic/a especialista de manteniment III Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

7343 Tècnic/a especialista d'estabulari III Àrea de Suport a la Recerca 

7870 Tècnic/a superior economista I Àrea de Finances 

8303 Cap d'unitat d'experimentació animal I Àrea de Suport a la Recerca 

8305 Tècnic/a grau mitjà d'orientació II Àrea d'Estudiants i Alumni 

9354 Responsable tècnic/a de la sala de dissecció I Administració de Centre de Medicina i 
Ciències de la Salut (Campus Bellvitge) 

11851 Cap d'unitat tècnica de manteniment i 
vigilància 

II Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

15376 Tècnic/a especialista informàtic III Àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

29698 Tècnic/a especialista III Administració de Centre de Farmàcia i 
Ciències de l'Alimentació 

29699 Tècnic/a especialista III Administració de Centre de Belles Arts 

29714 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Biologia i de 
Ciències de la Terra 

29728 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Farmàcia i 
Ciències de l'Alimentació 

29759 Tècnic/a especialista de laboratori III Administració de Centre de Biologia i de 
Ciències de la Terra 

29765 Tècnic/a superior I Agència de Polítiques i Qualitat 

29768 Tècnic/a grau mitjà II Agència de Polítiques i Qualitat 

29769 Tècnic/a superior I Agència de Polítiques i Qualitat 

29771 Tècnic/a superior I Àrea de Comunicació i Relacions 
Institucionals 

29772 Tècnic/a especialista III Àrea de Comunicació i Relacions 
Institucionals 

29773 Tècnic/a especialista III Àrea de Comunicació i Relacions 
Institucionals 

29777 Tècnic/a grau mitjà II Àrea d'Organització i Recursos Humans 

29778 Tècnic/a grau mitjà II Àrea d'Organització i Recursos Humans 

29781 Tècnic/a grau mitjà estadístic II Àrea d'Organització i Recursos Humans 

29791 Tècnic/a superior I Gabinet del Rectorat 

29799 Tècnic/a superior I Gabinet del Rectorat 



 

29808 Infermer/a II Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

29814 Tècnic/a superior lingüístic I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

29815 Tècnic/a superior lingüístic I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

29816 Tècnic/a superior lingüístic I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

29817 Tècnic/a superior lingüístic I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

29818 Tècnic/a superior lingüístic I Àrea de Serveis Comuns i Grup UB 

29825 Tècnic/a especialista d'audiovisuals III Àrea de Comunicació i Relacions 
Institucionals 

29832 Tècnic/a grau mitjà II Àrea de Suport Academicodocent 

29836 Tècnic/a grau mitjà informàtic II Àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

29837 Tècnic/a grau mitjà informàtic II Àrea de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació 

36302 Cap d'Oficina Técnica de projectes i serveis 
docents 

I Gabinet del Rectorat 

36303 Tècnic/a especialista de taller/laboratori III Administració de Centre de Belles Arts 

36737 Tècnic/a grau mitjà de laboratori II Administració de Centre de Farmàcia i 
Ciències de l'Alimentació 

37225 Tècnic/a especialista d'audiovisuals III Administració de Centre de Biologia i de 
Ciències de la Terra 

37226 Tècnic/a grau mitjà de laboratori II Administració de Centre de Farmàcia i 
Ciències de l'Alimentació 

37229 Cap d'unitat tècnica d'Infraestructures I Àrea d’Infraestructures i Serveis Generals 

37232 Tècnic/a superior coord. de recursos per a la 
investigació 

I Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i 
la Investigació (CRAI) 

37233 Tècnic/a superior coord. de recursos per a la 
docència 

I Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i 
la Investigació (CRAI) 

 
 


