
VALORACIÓ DE LA CONSULTA DEL 17 DE DESEMBRE DE 2015 
 
 
 
Benvolgudes companyes i benvolguts companys, 
 
Arrel de la consulta realitzada el 17 de desembre passat, la Junta i el Comitè 
vam demanar a Gerència i al Vicerectorat que, el més aviat possible, 
convoquessin una reunió per valorar els resultats i concretar el procediment 
a seguir per laboralitzar els llocs de treball. Com és massa habitual en aquests 
òrgans de direcció, la resposta no es va produir fins al dijous 4 de febrer 
mitjançant un document que volien aprovar -i així ho van fer- el dilluns 8 de 
febrer en la Comissió de PAS delegada del Consell de Govern. El document 
definitiu, fruit d’una segona versió de Gerència i d’una esmena de la Junta 
de PAS funcionari en el paràgraf cinquè de l’apartat CONCLUSIONS, és el 
que podeu veure fent clic aquí. 
 
El document proposa procedir progressivament a la laboralització de 
manera escalonada i raonada dels llocs de treball d’auxiliar de serveis, de 
gestor/a de suport logístic i de tècnic/a logístic/a, vinculant la definitiva 
catalogació de les places a l’estudi i coherència respecte la carrera 
professional possible i el seguit d’accions relacionades amb la promoció 
del personal, sense cap concreció ni en la forma ni en la data. La 
laboralització dels llocs de treball de tècnics de biblioteca encara és més 
inconcreta, ja que a falta de forma i data, els lliga a l’encaix de les places de 
tècnic/a especialista de biblioteca i grups II d’ajudants de biblioteca amb 
la resta de places de la plantilla del CRAI i s’ajorna qualsevol decisió en 
la configuració de les places (...) al desenvolupament de l’RLT específica 
del CRAI. 
 
Les esmenes al document presentades pel Comitè d’Empresa que podeu 
veure fent clic aquí, ni tant sols van ser valorades pel gerent; tampoc va voler 
“perdre el temps” en defensar el document de les crítiques d’imposició i 
pacte previ amb el Consell Social; de la falta de concreció en les dates de les 
actuacions i en els estudis que s’han fet o s’han de fer (fet que obliga a pensar 
en la manca de voluntat real de laboralitzar les places abans de la jubilació 
del Rector); en la manca de consideració i discriminació del PAS laboral de 
l’àmbit d’informació i, especialment, del CRAI que treballa a les 
biblioteques; i d’un incompliment generalitzat dels acords addicionals de la 
RLT i dels signats expressament per a la consulta. 
 
El Comitè d’Empresa considera intolerable el document, que va ser tramitat 
en el Consell de Govern de dilluns passat com un afer de tràmit, sense que 

http://www.ub.edu/ce-pas/2016/proposta%20catalogacio%20ambit%20aux%20serv%20i%20log%20Vdef.pdf
http://www.ub.edu/ce-pas/2016/Esmenes%20a%20la%20proposta%20de%20catalogacio%20dels%20llocs%20de%20treball.pdf


hagi hagut cap voluntat negociadora en la valoració dels resultats i en 
l’elaboració del procediment de laboralització. Per tant, ara ha de ser el PAS 
cridat a la consulta qui ha de donar la resposta que consideri apropiada a les 
decisions de la Gerència i del Vicerectorat recollides en el document aprovat. 
El Comitè d’Empresa advertirà al Rector sobre les possibles conseqüències 
de l’incompliment reiterat dels acords. 
 
Per últim informar-vos que el Comitè d’Empresa ha acordat convocar 
assemblees de centre per informar a tot el PAS laboral de la situació de la 
laboralització. Aprofitarem també les assemblees per informar de la resta de 
temes que estan pendents o en vies de solució, així com d’algunes propostes 
de mesures per fer entendre als dirigents de la UB que estem fartes i farts de 
les seves reiterades desconsideracions. Properament us enviarem les dates i 
els llocs de les assemblees. 
 
Comitè d’Empresa del PAS laboral 
 
Barcelona, 19 de febrer de 2016 
 



Informe de Recompte

Dades de la Circumscripció "Consulta catalogació auxiliar de serveis i logística"

Institució: Universitat de Barcelona

Elecció: Consulta auxiliars serveis i biblioteca

Data d'inici: 17-12-2015 10:00 CET

Data de finalització: 17-12-2015 18:01 CET

Informe generat el: 17-12-2015 18:19 CET

Vots vàlids: 181

Data de 
mixing/recompte:

17-12-2015 18:15 CET

Preguntes, respostes i vots "Consulta catalogació auxiliar de serveis i logística"

Considereu que el règim jurídic dels llocs de treball de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logística 
(tècnic/a logístic, tècnic/a de suport logístic i auxiliar de serveis) ha de ser: funcionari, 
laboral o no em vull pronunciar.

Funcionari 16 
Laboral 160 
No em vull pronunciar 5

Nombre total de vots en aquesta pregunta: 181

Districte 1: 181

Dades de la Circumscripció "Consulta catalogació tècnic/a especialista biblioteca i grups II 
ajudants de biblioteca"

Institució: Universitat de Barcelona

Elecció: Consulta auxiliars serveis i biblioteca

Data d'inici: 17-12-2015 10:00 CET

Data de finalització: 17-12-2015 18:01 CET

Informe generat el: 17-12-2015 18:19 CET

Vots vàlids: 74

- Veure detalls

Vots rebuts: 181

Vots únics: 181

Vots oberts: 181

Vots vàlids: 181
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Data de 
mixing/recompte:

17-12-2015 18:15 CET

Preguntes, respostes i vots "Consulta catalogació tècnic/a especialista biblioteca i grups II 
ajudants de biblioteca"

Considereu que el règim jurídic dels llocs de treball de tècnic/a especialista de biblioteca i
del personal grup II d’ajudants de biblioteca ha de ser: funcionari, laboral o no em vull
pronunciar.

Funcionari 9 
Laboral 63 
No em vull pronunciar 2

Nombre total de vots en aquesta pregunta: 74

Districte 1: 74
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- Veure detalls

Vots rebuts: 74

Vots únics: 74

Vots oberts: 74

Vots vàlids: 74
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