
1 
 

Proposta d’Acord entre el Vicerectorat d’Administra ció i Organització i la 
Gerència i el Comitè d’Empresa del Personal d’Admin istració i Serveis 
laboral de la Universitat de Barcelona, sobre flexi bilitat, jornada laboral i 
horaris de treball del PAS laboral de la UB 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, ... 
 
I d’altra banda, .... 
 
EXPOSEN: 
 
Que l’objecte d’aquest Acord és donar compliment a la lletra C de la PART II de 
l’Acord de conciliació de la vida personal, gestió del temps, flexibilitat i altres 
mesures; actualitzar l’Acord de racionalització i millora dels horaris del personal 
laboral de la Universitat de Barcelona; i, en general, homogeneïtzar i garantir la 
flexibilitat voluntària, les jornades i els horaris del PAS laboral que presten els 
seus serveis en els diferents centres, unitats i serveis de la universitat, així com 
afavorir una millor conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar, en la 
línia del que disposa l’article 14 Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, 
pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 
mantenint el nivell actual de qualitat en el servei i d’acord amb el compliment de 
la jornada recollida en el conveni col·lectiu vigent i en els acords interns. 
 
Que el marc de referència i la normativa aplicable està recollida en 
 
- L’Acord de conciliació de la vida personal, gestió del temps, flexibilitat i altres 

mesures signat el 19 de febrer de 2013. 
- L’Acord de racionalització i millora dels horaris del personal laboral de la 

Universitat de Barcelona signat el 20 de juny de 1997. 
- El 6è conveni col·lectiu del PAS laboral de la Universitat de Barcelona el 5 

de juliol de 2013 i publicat el 18 de gener de 2016. 
- La Llei 17/2015 de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
 
És amb aquest objectiu, que totes dues parts. 
 
ACORDEN: 
 
La jornada laboral i els horaris de treball del personal d’administració i serveis 
laboral de la Universitat de Barcelona amb la flexibilitat horària que 
correspongui en cada cas. 
 
 
1. Jornades laborals i horaris de treball 
 
La jornada laboral ordinària, amb l’horari de treball que li correspon, és 
l’establerta en el punt 1 de l’Acord de racionalització i millora dels horaris del 
personal laboral de la Universitat de Barcelona, d’acord amb el que s’estableix 
en les lletres a i b de l’article 42 del 6è conveni col·lectiu del PAS laboral de la 
Universitat de Barcelona i en el punt 1 de cadascun dels apartats 1) i 2) de 
l’Acord de conciliació de la vida personal, gestió del temps, flexibilitat i altres 
mesures. 
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El PAS laboral amb jornada completa gaudirà d'una pausa de 30 minuts que 
serà comptada com a jornada efectiva. La pausa serà proporcional en el cas de 
jornades parcials i reduïdes (excepte maternitat, alletament, cura d’un familiar o 
similar), sempre amb un mínim de 10 minuts. 
 
El PAS laboral que realitzi jornada partida haurà de fer un descans obligatori 
per dinar d’un mínim de 30 minuts. 
 
Des del 15 de juny i fins al 15 de setembre la jornada ordinària es redueix 
d’acord amb el que s’estableixi al calendari laboral, que, com a mínim, 
comportarà la reducció de mitja hora diària. 
 
 
 
2. Flexibilitat horària voluntària 
 
Amb caràcter general s’estableix una flexibilitat horària màxima de 90 minuts a 
l’inici de la jornada que serà recuperable al final de la mateixa. La diferència 
entre l’hora màxima d’entrada i l’hora mínima de sortida es considerarà l’horari 
de permanència obligatòria. 
 
La flexibilitat horària màxima serà proporcional en el cas de jornades parcials i 
reduïdes (excepte maternitat, alletament, cura d’un familiar o similar), sempre 
amb un mínim de 30 minuts. 
 
S’estableix la possibilitat de variació en el saldo horari de (+/-) 2 hores 
setmanals, i un total acumulat d’un màxim de 5 hores, a regularitzar amb 
caràcter mensual durant el mes en curs o, com a màxim, durant el mes 
següent. S’implementarà una aplicació informàtica perquè el PAS laboral pugui 
consultar el seu saldo horari. 
 
 
3. Centres, unitats, serveis i llocs de treball est ratègics 
 
 
D’acord amb el que s’estableix en el 6è conveni col·lectiu, el PAS laboral és el 
responsable del compliment de la seva jornada laboral i del seu horari de 
treball, i la gerència de la Universitat de Barcelona és la responsable 
d’organitzar els recursos humans i materials que permetin la prestació dels 
serveis a la comunitat universitària, a la resta d’usuaris i a la societat en 
general. 
 
D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, la Universitat de Barcelona 
prestarà serveis en els períodes, dies i horaris que s’adeqüen racionalment a 
les jornades laborals i als horaris de treball, i a la flexibilitat horària que pertoqui 
en cada cas, del seu personal, que son els que es recullen en la normativa de 
referència i en aquest acord. 
 
En el termini màxim d’un mes des de l’endemà de la signatura d’aquest acord, 
gerència presentarà al Comitè d’Empresa el llistat dels centres, unitats i serveis 
amb els períodes, dies i horaris que haurien de romandre oberts per donar 
servei als usuaris interns i/o externs. Els centres, unitats i serveis que gerència 
entengui que han  de romandre oberts abans de les 8 i després de les 21 hores 
dels dies laborables de dilluns a divendres recollits en el calendari laboral de la 
Universitat de Barcelona, tindran la consideració d’estratègics. 
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Adjunt al llistat de centres, unitats i serveis estratègics, gerència presentarà al 
Comitè d’Empresa el llistat amb els recursos humans i materials necessaris per 
garantir la prestació de serveis. Els llocs de treball adscrits a aquests centres, 
unitats i serveis estratègics que gerència entengui que han de realitzar una 
jornada, un horari o una flexibilitat diferent als que s’especifiquen en els punts 1 
i 2 d’aquest acord, tindran la consideració de llocs de treball estratègics. 
 
També tindran la consideració de llocs de treball estratègics aquells que 
gerència entengui que han de realitzar un horari o una flexibilitat horària 
diferent als que s’especifiquen en els punts 1 i 2 d’aquest acord i estiguin 
adscrits a centres, unitats i serveis no considerats estratègics. 
 
 
4. Compensacions pels llocs de treball estratègics 
 
 
La gerència de la Universitat de Barcelona i el Comitè d’Empresa, que tindrà en 
compte l’opinió del PAS laboral a nivell individual o col·lectiva segons el cas, 
acordaran el llistat dels centres, unitats i serveis i dels llocs de treball 
estratègics, així com les compensacions adequades en cada cas, que 
observaran els principis de proporcionalitat i d’equitat. En cas de desacord, 
prevaldran les jornades laborals, els horaris de treball i a la flexibilitat horària 
que pertoqui en cada cas, recollits en de l’Acord de racionalització i millora dels 
horaris del personal laboral de la Universitat de Barcelona signat el 20 de juny 
de 1997. 
 
 
5. Vigència 
 
 
Aquest acord entrarà en vigor a l’endemà de la seva signatura i finalitzarà el 31 
de desembre de 2017. No obstant, les noves jornades i horaris, i la flexibilitat 
que correspongui en cada cas, s’implementaran a l’endemà de la publicació 
interna de la relació dels centres, unitats, serveis i llocs de treball considerats 
estratègics. La relació serà annexada a aquest acord i en formarà part fins que 
sigui modificada o suprimida total o parcialment. 
 
Aquest acord es considerarà prorrogat per períodes d'un any si cap de les parts 
no el denuncia amb trenta dies d'antelació, pel cap baix, a la data del seu 
venciment o a la de qualsevol de les seves pròrrogues. 
 
 
6. Comissió Paritària de seguiment, vigilància i in terpretació. 
 
 
Es constituirà una Comissió de Seguiment, vigilància i interpretació integrada 
paritàriament per 4 representants de Gerència i 4 representants del Comitè 
d’Empresa. La Junta del PAS podrà participar en les reunions, amb veu i sense 
vot, quan es tracti de llocs de treball amb règim jurídic laboral i ocupats per 
PAS funcionari. 
 
La funcions de la Comissió paritària seran la de seguiment, la d’interpretació i la 
de vigilància del compliment d'aquest acord, sense perjudici de les 
competències atribuïdes a les entitats administratives i judicials corresponents. 
La Comissió podrà proposar la modificació total o parcial del llistat dels centres, 
unitats i serveis i de llocs de treball estratègics, que serà efectiva amb el 
vistiplau de la Gerència i del Comitè d’Empresa, que tindrà en compte l’opinió 
del PAS laboral a nivell individual o col·lectiva segons el cas. 
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La Comissió paritària crearà una bústia electrònica perquè el PAS laboral es 
pugui adreçar directament quan cregui que la seva jornada, horari o flexibilitat 
horària no s’ajusta als objectius exposats en aquest acord, o simplement per 
exposar una queixa o suggeriment raonat. 
 
La Comissió paritària es reunirà com a mínim una vegada l’any durant l’últim 
trimestre, o a petició de qualsevol de les parts, mitjançant una convocatòria 
prèvia amb ordre del dia que es donarà a conèixer a l'altra part, pel cap baix, 
amb cinc dies hàbils d'antelació. 
 
La Comissió paritària estudiarà l’adaptació d’aquest acord a les noves 
normatives que el millorin. 
 
 
 
Barcelona, a   de 2016 


