
 

Comitè d’Empresa del PAS Laboral 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 

  
Barcelona, 10 de desembre de 2021 

 
COMUNICAT SOBRE CONTENCIÒS ADMINSTRATIU PER LA LABORALITZACIÓ DELS 

LLOCS DE TREBALL DE TÈCNICS DE BIBLIOTECA 
 
Benvolgudes Companyes, Benvolguts Companys,  
 
Us informem de les actuacions realitzades en relació al contenciós administratiu 
interposat per pel Comitè d’Empresa de PASL contra la Universitat de Barcelona en 
referència a la laboralització dels llocs de treball de tècnics de biblioteca. 
 
23 desembre 2020 
El 23 de desembre us vam informar sobre l’evolució i situació del contenciós 
administratiu al llarg del 2020. Podeu consultar l’informe a la pàgina web del Comitè.  
  
8 de març de 2021 
En aquesta data, us vam enviar un correu electrònic per informar-vos que en data 15 de 
febrer de 2021, el Jutjat Contenciós Administratiu nº 2 de Barcelona, ha fallat estimant 
parcialment el contenciós-administratiu presentat pel Comitè, front la inactivitat de la 
UB per executar els acords de 17 de juliol i 26 de setembre de 2012 i el de 3 de desembre 
de 2015 en el cas dels llocs de treball afectats del CRAI, i acorda la 
continuïtat del procediment previst a l’article 166.1 dels Estatuts de la UB, com si ho va 
fer amb el col·lectiu d’auxiliars de servei.  
 
8 de març de 2021 
La UB interposa recurs d’apel·lació 
 
24 d’abril de 2021 
El Comitè d’Empresa de PASL presenta el recurs d’oposició al recurs d’apel·lació 
interposat per la UB. 
 
15 de novembre de 2021 
L'última novetat que tenim de l'assumpte és una Diligència d'Ordenació del passat 15 
de novembre per la qual el TSJCat deixa les actuacions pendents d'assenyalament de 
data de deliberació i decisió. La següent notícia que tindrem ja serà la notificació per la 
qual es fixi aquesta data. Un cop el TSJCat pren la decisió, notifica la Sentència 
normalment el mes següent (tot i que pot tardar més). 
 
Per qualsevol consulta o aclariment poseu-vos en contacte amb el Comitè d’Empresa de 
PASL al correu: comitedempresa.pas@ub.edu. 
 

COMITÈ D’EMPRESA DE PASL Universitat de Barcelona  

http://www.ub.edu/ce-pas/docs/informe2020/201216%20CEPASL%20informe%20actual%20demanda%20CRAI.pdf
http://www.ub.edu/ce-pas/docs/informe2020/201216%20CEPASL%20informe%20actual%20demanda%20CRAI.pdf

