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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

Els Acords Addicionals previs a l’aprovació de l’RLT de 17 de juliol de 2012 preveuen, en el punt 6.3.3, 
la realització d’una consulta a determinats col·lectius, les places dels quals havien esdevingut de 
caràcter funcionarial després d’una catalogació mixta (laboral i funcionari) o bé laboral. Els 
representants del personal, en  reprendre les sessions amb motiu de la negociació per a l’aprovació 
dels diferents plans d’ordenació administrativa i de gestió, d’acord amb la reforma de les estructures 
de la Universitat de Barcelona, van exposar la necessitat de donar compliment als acords contemplats 
amb l’aprovació de l’RLT.  

El Consell Social del 18 de d’octubre de 2012 va aprovar l’RLT de PAS que comporta la 
funcionarització de les places d’auxiliar de serveis, de tècnic/a especialista de biblioteca, de tècnic/a 
logístic i de tècnic/a de suport logístic, entre d’altres. 

L’acord de juliol de 2012 concreta especialment la realització de la consulta per a dos col·lectius, 
auxiliars de serveis i auxiliars de biblioteca (Annex 1). El text signat estableix també que “un resultat 
absolutament contrari a aquesta qualificació (funcionari) determinarà el retorn d’aquests llocs a 
l’actual catalogació de laboral. Es seguirà el mateix procés en el cas d’auxiliars de biblioteques”. A 
més, l’acord preveu l’estudi d’altres temes en el marc d’una comissió paritària per treballar sobre la 
valoració dels llocs de treball o el disseny de carrera professional. 

En el context doncs de reprendre els compromisos adquirits l’any 2012, el mes de maig de 2015 es  
crea una subcomissió de treball de funcionarització depenent de la Comissió Paritària del RAG 
(Reforma administrativa i de gestió) que amb representants de la institució i dels agents socials (Junta 
del PAS, Comitè d’Empresa del PAS, i seccions sindicals), acorda les condicions i la celebració de la 
consulta. Així, es dóna compliment a un dels acords més importants de juliol de 2012. 

Després de diverses sessions negociadores, el dia 3 de desembre es signa amb els representants 
sindicals, Comitè d’Empresa i Junta de PAS, els acords sobre els termes de realització de la consulta 
a celebrar el dia 17 de desembre de 2015 (Annex 2). 

Aquests acords signats preveuen, en el seu punt 4, “que s’entén com un resultat absolutament contrari 
(a la situació actual, règim funcionarial) quan un mínim del 51 % del cens vota a favor de la 
laboralització”. 

 



 
 

 

 

2. INFORMACIÓ SOBRE LA CONSULTA: CELEBRACIÓ I RESULTATS  

 

Prèviament a la realització de la consulta, es publiquen els documents informatius sobre els  supòsits 
i situacions de la catalogació laboral o funcionarial dels diversos llocs de treball  i la carrera 
professional de cada règim jurídic. 

Així mateix, també es publiquen els censos dels dos col·lectius que incorporen els ocupants de places 
que, amb criteri ampli, es consideren del mateix àmbit. Així, els censos definitius dels dos col·lectius 
a consultat són: 

 Cens auxiliars de serveis i logística     245 persones 

 Cens tècnic/a especialista biblioteca i grups II ajudants biblioteca  97 persones 

El dia 17 de desembre es realitza la consulta per via telemàtica amb els resultats següents: 

• Auxiliars de serveis i logística 
 
Cens definitiu    245  
Participants en la consulta  181 (73,88 % del cens) 
 

 Opció Funcionari    16 
 Opció Laboral   160  (65,31 % del cens) 
 No em vull pronunciar        5 
 
• Tècnic/a especialista biblioteca i grups II ajudants biblioteca 

 
Cens definitiu      97 
Participants en la consulta    74 (76,29 % del cens) 

   
Opció Funcionari     9 

 Opció Laboral    63  (64,95 % del cens) 
 No em vull pronunciar     2 

  
 
Els resultats definitius (Annex 3), mostren clarament la preferència del personal pel règim laboral de 
les places afectades. Els percentatges absoluts per a cada col·lectiu superen el mínim del 51 % del 
cens marcat com absolutament contrari en els acords signats amb els representants dels treballadors 
el 3 de desembre de 2015. 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. CONCLUSIONS  
 

El règim jurídic dels llocs de treball ve determinat pel seu contingut funcional, i de l’anàlisi d’aquest es 
determina que de forma majoritària el col·lectiu de l’àmbit d’auxiliars de servei i logística  desenvolupa 
tasques específiques de logística d’espais i edificis.  

De la definició i estudi de les funcions d’aquests llocs de treball, relacionats amb la logística, es pot 
constatar l’exigència i conveniència d’un cert grau de coneixements per ocupar aquests llocs de 
treball, més vinculats al món laboral que a les funcions pròpies del sistema i de la carrera 
administrativa de l’Administració General o l’Administració de la Universitat.  

D’una manera prioritària es proposa incidir en la catalogació dels llocs de treball de l’àmbit d’auxiliar 
de servei i  logística que inclou els llocs de treball següents: 

• Auxiliar de serveis 
• Gestor/a de suport logístic 
• Tècnic/a logístic 

 
A més, els estudis de la Universitat de Barcelona respecte a la carrera professional d’aquests llocs 
de treball i la tendència actual, preveuen que la seva promoció natural es decanti a places de perfil 
de caire més tècnic, ja identificades en l’RLT dins del règim laboral. 

D’acord amb l’anàlisi realitzat es proposa la modificació del règim jurídic dels llocs de treball dins de 
l’àmbit d’auxiliar de serveis i logística. 

De tot això s’insereix que la capacitació i la formació pròpia que aquest col·lectiu ha d’assumir difereix 
de les funcions de la resta d’escales corresponents a l’administració general. 

El Vicerectorat d’Administració i Organització i la Gerència conclouen que es pot procedir 
progressivament a l’adequació de l’RLT de manera escalonada i raonada, 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. 

Pel que fa al col·lectiu d’auxiliars de biblioteques i com sigui que s’ha de definir adequadament 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 Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), i resta 
pendent la definició d’una carrera professional, es considera més convenient ajornar qualsevol decisió 
en la configuració de les places esmentades al desenvolupament de l’RLT específica del CRAI. 

En aquest sentit es durà a terme un estudi de les places de l’àmbit CRAI en el seu conjunt, i en el 
marc de la reforma de l’estructura d’aquest àmbit,  es proposaran les adequacions més convenients 
inclosa una carrera professional. 

 

 
 
 
 



 
 

 
4. PROPOSTA 

 

Que els òrgans competents informin favorablement sobre la laboralització d’aquells llocs de treball 
de l’àmbit d’auxiliar de serveis i logística, el contingut funcional dels quals de forma majoritària 
comporta un desenvolupament d’activitats pròpies de l’àmbit de logística d’espais i edificis, abans 
de procedir a modificar l’RLT. 
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