
Nota  prèvia:  aquest  documen t  de  trebal l,  hem  tornat  a  presentar- ho
en  diverses  ocasions  en  el  si  del  comi tè;  sense  prosperar  fins  ara  com
a  base  de  diàleg  i  trebal l  per  assolir  un  acord  posit iu.  Som  concients
que  cal  actuali tzar- lo  i  adap ta r- lo  a  la  reali ta t  present,  però  de  res
serveix  modi fica r- ho  si  no  compta  amb  la  complic i ta t  de  tot  el  comitè.

ACORD  SOBRE  CRITERIS  I  GESTIÓ  DE  BORSES  DE  TREBALL  DEL
PAS

EN  LA  UNIVERSIT AT  DE  BARCELONA.  
(Pre- propos ta  de  treball  elaborada  a la   secció  sindical  de  la  CGT,  i tramesa  a

tots  els  sindica ts  del  Comitè  i de  la  Junta  del  PAS a  data  octubre  2003)

1. Exposició  de  mot ius .    

En  el  funciona men t  bàsic  d’aquesta  universi ta t  hem  de  trebal lar ,
ferma m en t ,  per  obtenir  el  grau  màxim  d’estabi li ta t  de  tots/es  els  i  les
trebal ladors/es  de  la  UB;  men tre ,  de  vegades,  subsis t iran
inconven ien ts  que  obligaran  a  altres  mesures  urgen ts  quan  a  la  nova
contractac ió  de  personal.  Fent  referènc ia  explíci ta  tant  a  la  versió  de
PAS laboral  com  a la  de  PAS func ionar i.

Un  d’aques tes  inconven ien ts  apareix  quan,  per  diversos  motius,  les
convocatò r ies  dels  diferen ts  grups  i  escales  es  retarden ,  en  relació  a
les  necessita ts  urgen ts  dels  llocs  a  cobrir,  reclaman t  la  cober tu ra
immedia ta  de  les  necessita ts  estruc tu rals  mit jançan t  nomena m en ts
inter ins  i  contrac tac ions  tempora ls.  Tot  i  així,  aquestes  modal i tats  de
contractac ió  no  poden  ni  han  de  consti tu ir - se  com  a  substi tu t ius  de  la
convocatò r ia  pública  per t inen t  de  places  vacants  per  a  la  seva
cobertura  en  règim  indefin i t .

Aquest  acord  de  regular i tzac ió  de  borses  de  trebal l  vol  regular
aquestes  circums tànc ies,  i  fer  compat ib le  les  necessita ts  de  la
insti tuc ió  amb  els  princip is  jurídics  que  informen  la  prestac ió  de  serveis
en  les  admin is trac ions  públ iques,  a  més  de  considerar  els  interessos
d’aquel les  persones  què,  de  forma  conjun tu ral ,  estan  resolent  les
necessitats  que  genera  el  nostre  propi  sistema.

Per  tan t  resulta  oportú  defin ir  tant  els  cri ter is  per  la  creació  de  les
borses  així  com  aquel ls  aspectes  relac iona ts  amb  la  gestió  d’aques tes.
Reiteran t,  no  obstant ,  que  aquest  procedi men t  no  pot  supl ir  la
necessitat  de  trobar  fórmu les  agili tadores  de  la  gestió  que  ens
permet in  reduir  i  elimina r  les  situac ions  adminis tra t i ves  d’inte r in i ta t  a
temporal i ta t  entre  el  PAS de  la  UB,  obviamen t  substi tu in t  la  precar ie ta t
per  l’es tab il i ta t  de  tot  el  personal  que  hi  treba ll i.

Doncs  ambdues  par ts  signan ts  d’aques t  acord  es  compro m et ran ,  a
través  del  mateix ,  a  cercar  totes  les  mesures  necessàr ies  per
l’estabi li tzac ió  del  personal  i  l’eradicac ió  de  les  precar ieta ts  laborals
entre  el  personal  afectat .  



2. Àmbit  d’apl ic ac ió .    

Aquest  acord  serà  aplicable  a  la  creació  de  borses  de  treba ll  de  tots  els
grups  i  escales  de  personal  d’admin is t rac ió  i  serveis,  d’adminis t rac ió
general  i  especia l,  a  més  de  les  diferen ts  categor ies  laborals.  Aquestes
borses  de  treball  seran  utili tzades  per  al  nomena me n t  de  personal
interí  i per  la  contrac tac ió  laboral  temporal.  

En  cap  cas  serà  motiu  d’exc lusió  de  les  llis tes  d’espera  o  borses  de
trebal l  la  pert inença  a  un  altre  cos,  escala,  especial i ta t  o  d’al t res
modal i ta ts  de  contrac tac ió  dins  de  la  Univers i tat  de  Barcelona.

3. Proce dim e n t  ordina r i  de  forma ció  de  les  borses  de  treba l l .    

La  forma  ordinàr ia  de  creació  d’una  borsa  de  treball  d’un  grup,  escala
o  categor ia  d’adminis t rac ió  general,  especia l  o  laboral ,  és  la  que  es
detal la  a  continuació :  

Finali tza t  el  procés  selectiu  per  a  l’accés  lliure  a  un  deter mina t  grup  i
escala  o  categor ia  profess ional,  s’estab li rà  una  borsa  de  treball
conformada  amb  els  següen ts  cri teris:  

La  suma  des  les  puntuac ions  obtingudes  en  les  proves  i/o  exercicis  de
la  convocatòr ia,  més  una  puntuac ió  resultan t  de  l’apl icació  d’un  barem
que  coincid irà  amb  el  que  s’especif iqu i  a  la  mateixa  convocatòr ia;  el
valor  tota l  de  les  puntuac ions  seran  els  qui  conformin  la  borsa  de
trebal l,  per  ordre  de  major  a  menor.  En  cas  d’empat  s’atendrà  a  la
major  antigu ita t  en  la  UB.

En  el  benen tès  que  els/les  candida ts /es  inclosos  seran  els/les  que  hagin
consigna t  a la  sol·lici tud  per  les  proves,  el  seu  interès  de  formar  par t  de
la  borsa  de  treball  resultan t.

El  Servei  de  Personal  de  la  UB  (PAS)  procedirà  a  la  reincorporac ió
automàt ica,  a  la  llista  o  borsa  afectada ,  de  les  persones  que  hagin
finali tzat  una  contrac tac ió  en  la  UB  i  per  aquel la  borsa  o  llis ta  en
concret .

4. Proce dim e n t  ext ra or d in a r i  d’am p l iac ió  o  for ma ció  de  borsa  de  
treba l l .  

Quan  per  algun  motiu  dels  que  es  detal larà  a  continuació  (i  d’al t res
extraordina r is  que  no  s’hagin  previs t)  no  es  pugi  accedir  a  la
conformació  d’una  borsa  de  trebal l  pel  procedime n t  ordinar i ,  es  podrà
demandar  personal  uti li tzan t  el  procedim en t  extraord inar i  quan:

a) No  s’hagi  confecc ionat ,  encara,  una  borsa  de  treball .

b) S’hagi  esgota t  la  borsa  de  trebal l  exis ten t.  

c) Es  demana,  justif icadam en t  i  per  motius  professionals,  un
perfi l  específic  per  a  la  contrac tac ió  que  no  s’ajusti  a  cap  dels
que  hi  ha  establer ts  en  les  borses  de  trebal l  exis ten ts .  



d) Per  necessitats  del  servei  es  requereix i  la  creació  d’un  nou
lloc  de  treball ,  per  al  perf il  del  qual  no  hi  hagi  borsa  i  que  calgui
cobr ir  urgent me n t .

e) Les  borses  de  treball  exis ten ts ,  pel  transcurs  del  temps  i
modif icac ió  dels  processos  laborals  dels  llocs  de  trebal l  als  quals
es  refereixen,  hagin  quedat  obsoletes.

f) Qualsevul la  altra  circums tànc ia  apreciada  pel  Comi tè  de
Seguimen t .  

El  procedim en t  extraord ina r i  compor ta rà  l’elaboració  de  borses  de
trebal l  a  par t i r  dels  següents  parà me tres :

Haver  efectua t  una  demanda  d’ocupació  a  la  Univers i ta t  de  Barcelona  i
reunir  els  requisi ts  de  la  plaça  a  ocupar.  En  aquests  casos  es  tindrà  en
compte  l’exper iènc ia,  i  altres  mèr i ts ,  anteriors  i  en  la  UB  (concurs  de
mèri ts).

Procedimen t  per  demanda  d’ocupació:  presen tac ió  de  currículu m  o
altre  mecanisme  de  sol·lici tud  que  és  pugui  preveure  i  ofer tat
públicamen t  als  taulers  d’anuncis  i  a  la  web  de  la  UB,  obrint  terminis
d’un  temps  mínim  de  10  dies  per  a  la  presentac ió  de  la  sol·lici tud  a
places  demandades.  Es  donarà  la  mate ixa  publ ic i tat  que  a  les  llistes
d’espera  ordinàr ies,  tanma te ix  els  hi  serà  d’aplicació  el  sistema  de
crida  per  contrac tac ió  temporal / in te r ina.

5. Publicació  de  les  llistes  d’esp er a .  

En  un  termini  de  deu  dies  des  de  la  finali tzac ió  del  procés  selectiu  es
procedirà  a  la  publicac ió  prov isional  de  les  llis tes  d’espera  en  els
taulers  d’anuncis  i  a  la  pàgina  web  de  la  UB.  Aquesta  relació  de
candidats /es  haurà  de  contenir ,  igualm en t ,  a  les  persones  excloses,
expressan t- ne  els  mot ius  i  permeten t  l’esmena  de  les  causes
d’exc lus ió  al  llarg  de  deu  dies.  Passat  aquests  termin is  es  procedirà  a
la  publ icac ió  defin i t iva  de  la  llista  o  borsa.

Aquestes  llistes  seran  renovades  automà t ica m en t  en  finali tzar  un  nou
procés  de  la  mateixa  categor ia,  grup,  escala  o  especia li ta t ;  quedan t
sense  efecte  les  llistes  anter iors  de  les  mate ixes  carac ter ís t iques.

6. Proce dim e n t  de  crida  i gest ió  de  les  borses  de  treba l l  

Finali tzat  el  procés  selectiu  lliure  i  formada  la  borsa  pel  procés  ordinar i ,
o  extraordina r i  si  és  el  cas,  es  farà  publica  la  borsa.  Aquel les  persones
que,  una  vegada  incloses  en  la  borsa  de  treball  canv ien  les  seves
dades  de  locali tzació  (domic i l i ,  telèfons,  etc.)  hauran  de  comunica r- ho
immed ia ta m e n t  al  Servei  de  Personal  de  la  UB (PAS).

La  crida  haurà  de  respectar  necessàr iamen t  l’ordre  de  la  llista.  Un  cop
es  gener in  les  convoca tòr ies  per  crear  borses  pel  procedim en t  ordinar i ,
quedaran  sense  cap  efecte  els  procedime n ts  extraord inar is  que  s’hagin
generat  amb  anter ior i ta t .



Es cridarà  respec tan t  rigorosa men t  l’es tab ler t  pel  present  acord.  

Es podrà  comunica r  amb  la  persona  a  la  que  li  per toqu i  per  telèfon,  fax
o  e-mai l,  si  no  fos  locali tzada  per  aquest  mi tja,  s’haurà  de  comunicar
per  mit jans  escrits  amb  acusamen t  de  rebuda  tipus:  burofax,
telegram a  o  carta  cer ti f icada;  si  no  es  pogués  locali tzar  a  la  persona
interessada,  és  passarà  a  la  següen t  immedia ta  de  la  llista  en  qüestió.

7. Renúncies .    

Qualsevol  persona  inclosa  en  una  borsa  de  trebal l  podrà  renunciar
voluntà r ia m en t  a  romandre- hi,  mit jançan t  escri t  adreçat  al  Servei  de
Personal  de  la  UB (PAS).  

Quan,  feta  una  crida  a una  persona  aquesta  renunciï  justi f icada m en t ,  la
persona  interessada  quedarà  al  seu  lloc  de  la  borsa,  però  en  situac ió
de  «suspensió  de  crida»,  la  qual  tornarà  a  reactiva r- se  en  el  moment
que  l’interessat /da  torni  a  comunicar  la  seva  disponibi l i ta t,  mit jançan t
escri t  adreça t  al  Servei  de  Personal  de  la  UB (PAS).  

Es consideren  motius  justi f ica ts  de  renúncia:  

- Estar  treballan t  amb  caràc ter  temporal  en  el  momen t  de
la  crida.  

- Motius  famil iars  greus.  

- Malal t ia  greu  o hospita l i tzac ió  deguda me n t  acreditada.

- Materni ta t ,  adopció  o  acoll imen t  i  risc  de  l’embaràs.

- Tenir  cura  d’un  famil iar  amb  situac ions  especials.

- Altres  que  consider i ,  objectiva m en t ,  el  comitè  de
seguimen t .

8. Exclusio ns .  

Aquelles  persones  que,  un  cop  cridades  per  mit jans  que  deix in
constànc ia,  no  s’hagin  justi fica t  per  cap  mit jà,  podran  ser  excloses  de
la  llista  d’espera  en  un  termini  de  tres  mesos.

9.  Seguim e n t  de  les  borses .    

- Cada  tres  mesos  es  farà  pública  la  configurac ió  de  les  borses  de
trebal l,  actual i tzades  després  de  les  possib les  exclusions  i
renuncies,  així  com  les  altes  i  baixes  de  contracte  de  la  llista
afectada,  per  les  causes  assenyalades  en  el  present  acord.  

- La  documentac ió  sobre  les  borses  serà  enviada  a  les  seccions
sindicals  i  als  òrgans  de  representac ió,  els  quals  podran  fer- ne  un
seguimen t  a  través  de  les  còpies  dels  contrac tes  i els  nomena m en ts
de  personal  inter í.  



- Igualmen t ,  tindran  al  seu  poder  la  conformació  de  borses  de
trebal l  pel  procedim en t  extraord ina r i ,  que  els  serà  tramesa  i
actual i tzada  per  aquest  mate ix  procedi men t .  

- Tota  al terac ió  o  anomalia  que  pugi  haver- hi  per  qualsevol  tipus
de  proble ma,  fins  i  tot  els  que  deriven  de  la  gestió,  serà
immed ia ta m e n t  comunicada  per  escri t  a  les  seccions  sindicals  i  als
òrgans  de  represen tac ió.  

10. Comit è  de  seguim e n t  de  l’acord .    

El  comi tè  de  seguimen t  estarà  compost  per  dos  represen tan ts  de  la
Gerència,  dos  de  l’òrgan  de  represen tac ió  de  l’àmb i t  impl icat  (Junta
PAS  o  Comi tè  del  PAS)  i  la  presidència  de  l’òrgan  de  represen tac ió  del
personal.

El comi tè  de  seguimen t  serà  l’encarrega t  de:

- Interp re ta r  i  fer  el  seguimen t  del  present  acord.

- Reunir- se  quan  les  circums tànc ies  d’apl icac ió  d’aques t  acord  així
ho  requereix in.  En  qualsevol  cas,  com   a  mínim,  un  cop  cada  3
mesos.

- Elevar  qualsevol  situació  que  provoqu i  dubtes  en  el  contingu t  o
aplicació  a  les  par ts  represen tades:  Gerència- RRHH  i  Junta  PAS  o
Comitè  PAS.

Aquest  comi tè  de  seguimen t  haurà  d’acomp li r ,  en  tot  momen t ,  els
requisi ts  de:  imparc ial i ta t  i  objec tiv i ta t .

11. Vigènc ia  de  l’acor d .    

Aquest  acord  serà  vigen t  (en  tota  o  en  cadascuna  de  les  seves  par ts)
des  del  dia  de  la  seva  aprovació  i  men tre  no  s’acordi  al tre  amb  els
respect ius  òrgans  de  represen tac ió  del  PAS.  

12. Final  i  trans i tò r ia .  

El  personal  contracta t  en  la  data  d’aprovació  d’aques t  acord,  amb
qualsevol  modal i ta t  de  tempora l i ta t / in te r in i ta t,  romandrà  en  la  situac ió
actual  men tre  subsiste ix i  la  situació  que  ha  dona t  origen  a  la  seva

contrac tac ió .


