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Barcelona, 16 de desembre de 2020 

 

Informe de l’evolució i situació actual del contenciós administratiu presentat pel 

Comitè d’Empresa de PASL contra la Universitat de Barcelona en referència a la 

laboralització dels llocs de treball de tècnics de biblioteca 

 

L’informe s’ha elaborat cronològicament des de la darrera informació del 10 d’abril de 

2019: 

 

10 d’abril de 2019: El Comitè d’Empresa de PASL al seu comunicat a la plantilla va 

exposar la situació en aquells moments sobre la laboralització dels llocs de treball de 

tècnics de biblioteca: 

 

El passat 7 de març el Comitè d’Empresa va requerir al Rector la laboralització dels llocs 

de treball de tècnics de biblioteca que van ser funcionaritzats al 2012, i 6 llocs d’auxiliar 

de serveis que restaven pendents de laboralitzar. Transcorregut més d’un mes sense 

resposta i sense que el gerent hagi presentat cap proposta de funcionarització –com es 

va comprometre públicament al últim Claustre- el Comitè presentarà en breu una 

demanda contra la UB per incompliment dels acords de la consulta de desembre de 

2015. 

 

6 de juliol de 2019: El jutjat de Contenciós Administratiu nº 02 de Barcelona va admetre 

a tràmit el recurs contenciós administratiu presentat pel Comitè d’Empresa de PASL (7 

de juny de 2019) contra el silenci administratiu de la Universitat de Barcelona davant del 

requeriment que li va ser dirigit per part del Comitè en data 7 de març de 2019 amb la 

finalitat que executés amb immediatesa els acords ferms adoptats en els mesos de juliol  
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i setembre de 2012 i de desembre de 2015 pels que s’obligava a laboralitzar al personal 

que ocupa els llocs de treball de tècnic/a especialista de biblioteca .  

 
7 d’octubre de 2019: L’advocat del Col·lectiu Ronda que ens representa ens informa que 

estem a l'espera de què la UB remeti l'expedient administratiu al Jutjat i que, llavors, 

ens atorguin termini per preparar i presentar la demanda. 

 
1 de juliol de 2020:  el jutjat ens va donar tràmit per formular el contenciós administratiu 

que es va presentar el 9 de juliol de 2020. 

 
19 d’agost de 2020: La UB va emetre al Jutjat l’escrit de contestació a la nostra demanda 

amb l'argumentari centrat sobretot en afirmar que l'òrgan competent per acordar la 

laboralització dels llocs de treballs afectats pels acords de 2012 i 2015 -i per la consulta 

de 17 desembre de 2015- era únicament el Consell Social, i que aquest organisme mai 

va prendre formalment tal decisió.  

 

14 de setembre de 2020: El Comitè envia al nostre advocat un document d’al·legacions 

a l’escrit de resposta presentat al jutjat per la UB, on defensem els acords i la consulta 

realitzada. 

 

16 d’octubre de 2020:  L’advocat que ens representa demana al jutjat ens atorguin un 

tràmit de conclusions, per expressa petició nostra i defensa de l’escrit de contestació de 

la UB a la demanda, donat que ha estat la primera vegada en la que ha manifestat les 

raons per les que mai ha volgut aplicar el resultat de la consulta a les persones afectades 

al CRAI. 

 

5 de novembre: El jutjat finalment ens va atorgar el tràmit de conclusions que havíem 

demanat amb un termini fins el 20 de novembre per presentar al·legacions. 
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 11 de novembre: En reunió amb l’advocat del Col·lectiu Ronda es concreta 

l’argumentació de defensa per la presentació de les nostres conclusions.  

 

14 de desembre:  Es va presentar al Jutjat l’escrit de conclusions per part del Comitè i 

restem a l’espera de que se li atorgui termini a la UB perquè pugui presentar les seves, i 

el litigi ja quedarà vist per sentència.  

 

Agraïm la col·laboració en tots els punts enumerats al present informe del company 

Domingo Berbel i Granero, com a president de l’anterior Comitè d’Empresa,  i del grup 

de treball. 
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