
 
 

 
 

PROGRAMA DE LA INTERSINDICAL PER 
CONSTRUIR EL FUTUR QUE NECESSITEM I MEREIXEM 

 
 
EIX CONDICIONS LABORALS 
 

MILLORA SALARIAL 
 
o  Lluitarem perquè es compleixi l’Acord de Nivells Mínims: recuperar 

l’Acord al qual vam arribar fa gairebé quatre mesos i que la Gerència no va 
voler aplicar. L’aplicació d’aquest acord significaria un increment salarial de 
les escales base de tots els grups, Apujar els salaris dels nivells base és un 
element de millora per a tothom perquè empenta tots els salaris cap amunt. 

 
o  Lluitarem per negociar i acordar un Projecte de Taules retributives just: 

racionalització dels complements específics però a l’alça en tots els grups. 
Creació de un nou nivell en el subgrup C2 per poder garantir la carrera 
horitzontal en totes les escales. 

  
  

PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ 
  

o  Vetllarem perquè es continuï aplicant l’Acord sobre els criteris generals 
aplicables al procés d’estabilització, reconeixement professional i 
equiparació en drets i condicions laborals del col·lectiu de personal 
funcionari interí (5 de maig de 2016), impulsat per la Intersindical i que es 
concreta en diferents processos, com reflectir en la RLT totes les places que 
fins llavors estaven al pool de personal, o en el Pacte per al 
desenvolupament dels processos d’estabilització i consolidació de l’ocupació 
temporal del personal d’administració i serveis (PAS). 

 
Aquest Acord té com a objectiu garantir la continuïtat del personal interí  a la 
UPF, en cas que no superi el procés d’estabilització, alhora que 
garanteix  quedar-se a la plaça que s’ocupa en cas d’aprovar-les.  

  
o Defensarem, tal com hem fet aquests darrers anys, que els processos 

d’estabilització tant via concurs-oposició com els que s’hagin de fer via 
concurs de mèrits siguin favorables als interessos del personal 
funcionari interí de la UPF. Ho farem des de la Mesa del PAS F, però 
especialment des de la JPAS. Destaquem que aquesta nova via 
d’estabilització la vam promoure en solitari la intersindical en resposta a la  



 
 

“Icetada” (Decret ......). La nostra proposta concretava que el personal interí 
que portava més de tres anys a l’administració pública havia d’estabilitzar-se 
mitjançant un concurs de mèrits, perquè calia reconèixer la seva 
professionalitat, però sobretot reparar la vulneració dels seus drets exercida 
per l’administració. 

  
En un col·lectiu tan feminitzat com el de la funció pública, en alguns casos 
amb interines i interins de llarga durada que han envellit sense possibilitat 
d’optar a estabilitzar la seva plaça, aquesta mesura era fonamental per evitar 
enviar a l’atur un col·lectiu enorme de persones i agreujar els índexs de 
precarietat a que ens enfrontem les dones com a conseqüència de les 
desigualtats que patim en el mercat laboral. 
  
Finalment la llei 20/2021 ha dinamitat aquesta proposta i entre moltes altres 
pífies ha establert l’estabilització via concurs de mèrits de les places no 
cobertes durant cinc anys (no de tres) i no de les persones, que és allò que 
importa. La qual cosa continua vulnerant els drets del personal interí i 
comporta el perill de que és concreti l’ERO més important de la història a l 
nostre país. Per això és més important que mai garantir que s’aplica l’Acord 
del 2016 que afavoreix la continuïtat dels i les interines a la UPF.  
  
Podeu consultar el posicionament del sindicat sobre el personal interí en 
aquesta guia, així com un  recull de preguntes freqüents. 
  

 
PROMOCIÓ A C2 (Auxiliar Administratius de Suport) 

  
o  Vetllarem per garantir un procés d’estabilització i de promoció interna 

que afavoreixi el pas del personal interí i de tot el personal funcionari 
de carrera de l’escala E a C2 que vulgui participar d’aquest procés. 

  
o   Reclamarem així mateix, cosa que la intersindical ja hem posat damunt la 

taula, que es convoqui un concurs de trasllat per afavorir la mobilitat 
dels personal funcionari, previ a les oposicions. Això és important 
perquè en cas d’opositar per la via que sigui, la plaça que s’ocupa serà la 
mateixa que s’ocupava abans de participar en les oposicions. 

  
o   Vetllarem per garantir la formació adequada i en les millors condicions a 

tot el personal del col·lectiu E interessat. 
  

• Lluitarem perquè la DLT del personal del col·lectiu C2 de suport 
reflecteixi les tasques i funcions que s’han de realitzar –si cal amb 
un mapa detallat de les  activitats a fer- amb l’objectiu de delimitar i,  



 
 
sobretot, evitar la realització de tasques/activitats que no corresponen 
ni a l’escala, ni al nivell, com passa ara mateix.   

  
o  Reclamarem al rector explicacions en relació amb el certificat de català 

C1 expedit per la Universitat i que ja no reconeix, malgrat haver servit per 
presentar-se a les darreres oposicions. Això ha obligat molts companys i 
companyes de l’escala/grup E a haver de tornar a fer l’examen, com també 
ho hauran de fer en un futur aquells companys i companyes que tinguin el 
mateix certificat de la UPF i vulguin opositar a una escala superior. 

  
 

BORSA DE TREBALL 
  

La llei 20/2021 de 28 de desembre estableix l’obligatorietat de disposar 
d’una borsa de personal interí formada per aquelles persones que tot i 
haver superat el procés d’oposicions no hagin obtingut plaça. La Intersindical 
considerem que també s’ha d’incloure en aquesta borsa tot el personal interí 
que havent treballat a la UPF, la seva plaça hagi estat ocupada per un 
funcionari de carrera, independentment de si ha passat un procés 
d’oposicions. Alhora, des de la Intersindical també vetllarem perquè 
s’incorporin criteris garantistes i d’equitat. 
En els pròxims mesos des de la JPAS haurem de negociar els criteris que 
millor garanteixin els drets d’aquestes companyes i companys. 

  
 
OFERTES TEMPORALS 

  
o   Les i els representants de la Intersindical hem assumit durant el darrer 

mandat el gruix de les tasques d’observadors en les ofertes temporals. 
No ho hem fet perquè ens agradi, sinó per garantir que aquests processos, 
dels quals se n’ha abusat molt històricament, oferissin unes mínimes 
garanties d’objectivitat i imparcialitat. 

  
o  Alhora, com hem fet aquests anys amb resultat positiu, continuarem exigint 

que les places vacants s’ofertin via oposicions, concursos generals o 
específics. 

  
o  Tanmateix, continuarem garantint que hi hagi membres de la JPAS en 

cada procés. Per què? Doncs perquè hi ha places que no es poden cobrir 
d’una altra manera (places no vacants, excedències, baixes de molt llarga 
durada, jubilacions en un mateix exercici pressupostari, etc.) i cal que el PAS 
tingui un referent de la JPAS a qui acudir quan consideri que els processos 
no han estat justos, objectius o imparcials. 

  



 
 
 

o Reclamarem que s’estableixin criteris justos i equivalents per a totes les 
ofertes i que siguin públics per a tota la plantilla. 

  
o   Per últim, altres qüestions importants en relació a les ofertes temporals: 

•  Oferir-les primer al personal de la UPF 
•  Si s’ofereixen fora, emprar la futura borsa de treball per a cobrir-les 
• Pel que fa a les substitucions per baixes, aplicar el principi de “feina 

del mateix valor, igual salari” i contractacions a jornada completa. No 
més vulneració de drets fonamentals. 

 
  

NEGOCIACIÓ D’UN NOU RIPP 
  

Cal negociar un Reglament d’ingrés, provisió i promoció, més just. L’actual 
RIPP està desfasat i conté aspectes que no van ser negociats en el seu dia. 

  
ORGANITZACIÓ DEL TREBALL. 

  
o  Aplicar i respectar l’Acord de Jornades i Horaris. Així com el Calendari 

Laboral anual i l’Acord de condicions laborals que l’acompanya. 
 
o  Continuarem lluitant perquè s’apliquin a tota la plantilla les mesures de 

flexibilitat horària que permeten la conciliació laboral, familiar i personal. 
Ara mateix els/les caps i comandaments no poden optar a treballar una 
tarda. Els auxiliars de serveis tampoc poden optar a la flexibilitat horària que 
té el gruix de la plantilla. Tot i això, la Intersindical vam reclamar –i assolir- 
que les persones d’aquest col·lectiu amb descendents o ascendents a càrrec 
que necessitaven conciliar, poguessin demanar un horari especial. 

 
o Lluitarem per avançar cap a la jornada de 32 hores a la UPF. Vam 

aconseguir la jornada laboral de 35 hores. Ho recordeu?  Per a la 
Intersindical aquesta és una reivindicació viable i justa. Treballant menys es 
genera més riquesa que fa cinquanta anys. Per tant, avui el problema no és 
d’escassetat, sinó de redistribució de la riquesa. La jornada laboral de 32 
hores setmanals amb el mateix salari ho garanteix, i és una mesura cabdal 
per forçar la coresponsabilitat de les tasques de cures i domèstiques que 
recauen sistèmicament sobre les dones, alhora que posa en valor el lleure i 
l’autonomia de les persones. (mireu-vos el pdf adjunt) 

 
o Teletreball. A la UPF s’està negociant en base a un acord marc de les 

universitats públiques catalanes, en la negociació del qual han participat 
pocs sindicats (4) i l’han signat menys (2). No és un bon senyal que no sigui 
fruit d’un acord unànime de la part social, sobretot quan des de molts àmbits 
–especialment des del moviment feminista, però també des del sanitari,  



 
 

s’està avisant dels riscos psicosocials i del retrocés en l’àmbit de la 
coresponsabilitat en les tasques de cura i sostenibilitat de la vida, derivats 
d’aquesta recent modalitat de treball. 

  
Des d’aquesta perspectiva de gènere, de cura de la nostra salut i dels nostre 
drets, la Intersindical hem defensat en el decurs de les reunions sobre el 
Teletreball que s’han mantingut amb Gerència els següents criteris: 

  
-    Possibilitar de teletreballar durant tres dies setmanals de manera 

generalitzada, llevat de col·lectius en què per les característiques de les 
seves funcions, el teletreball és inviable ara per ara (ex. aux. de serveis). 
Motivar degudament la denegació d’aquests tres dies de teletreball 

-    La possibilitat de per mutu acord, modificar provisionalment el/els dies 
de Teletreball. 

- Garantir els tres dies per al personal de 60 anys o més que ho demani 
-    Que es pugui declarar més d’un domicili per tal de poder realitzar el 

teletreball en el lloc que més convingui al i la treballadora. 
  

En què cal continuar insistint: 
 

-    Garantir la voluntarietat de la mesura ara i en un futur, atès les 
intervencions del rector i el gerent que van en la línia d’aprofitar l’ocasió 
per redefinir els espais i ampliar el nombre d’espais previstos per a 
lloguer. Aquesta mesura significaria de facto la impossibilitat de tornar a la 
modalitat presencial del gruix de la plantilla. La Intersindical estarem molts 
amatents i denunciarem qualsevol reestructuració dels espais que posi en 
perill la voluntarietat de la mesura. 

-    Garantir que es pot treballar en modalitat presencial els dies de la 
setmana que cadascú decideixi. 

-    Mesures concretes per garantir el dret a la desconnexió digital. 
  

Què volem incorporar en les negociacions fruït de les converses amb el 
PAS: 

 
-    la possibilitat de demanar canvi de dies de teletreball al cap de sis 

mesos, sempre que aquesta demanda permeti garantir els dies de 
teletreball de la resta de companys del servei. Així com la possibilitat de 
treballar en modalitat presencial tots els dies de la setmana que es vulgui, 
sense previ avís. 

-    Que es garanteixi que el sistema horari es redefineixi per garantir que 
es poden modificar el dies de teletreballar de manera puntual. Exigim 
un sistema de control horari adaptat a l’acord i a les persones i no a 
l’inrevés, com ja ens han alertat que pot passar. 

  



  
 
ORGANITZACIÓ I PLANTILLA 

 
A més pressió organitzativa, menys motivació, més riscos psicosocials, més 
malalties i més estrés ambiental i organitzatiu. Aquest pressió cada cop 
afecta més serveis i més col·lectius, de manera que el col·lapse de les 
persones i del serveis que hem d’oferir és més que imminent. 

  
o Reclamem auditories per detectar els dèficits de plantilla, de 

funcionament, així com els desajustos entre les funcions que realment 
es desenvolupen i les retribucions, en totes les unitats, però de manera 
urgent a les UGA, Biblioteca, PIE-SAT i a Recursos Humans. Així mateix 
reclamem que els resultats siguin compartits amb els i les representants i 
amb el col·lectius del PAS que hi treballa i que es traduexi en un compromís 
de reorganització i reforç de la plantilla, d’increment salarial equitatiu. 

 
En el seu dia vam criticar alguns aspectes de la reforma administrativa de 
les UGA’s i malauradament el temps ens ha donat la raó. 

 
Altres qüestions que ens semblen cabdals: 

 
o  Cal més transparència i cooperació i menys burocratització i jerarquització. 
o   Cobrir totes les baixes i jubilacions 
o Una DLT (descripció del lloc de Treball) que reflecteixi les funcions i tasques 

que es fan realment, però també les activitats concretes que es 
desenvolupen. 

o Una RLT clara i entenedora, ajustada a la realitat de les funcions que es 
desenvolupen. 

  
  

RISCOS PER A LA SALUT I PSICOSOCIALS 

  
Pensem que no exagerem si diem que en els darrers anys s’han incrementat 
les baixes per motius de salut entre el PAS. És cert que com a conseqüència 
de la no ampliació de l’oferta pública des de fa una dècada, el gruix de la 
plantilla hem envellit i per tant som més vulnerables als riscos sobre la salut. 
Com també segurament ens ha afectat la pandèmia de la COVID, tan 
emocionalment, com en alguns casos, físicament. 

 
Tanmateix considerem que és el factor socioeconòmic -tant general, com en 
el sector públic i en concret a la UPF- principalment la congelació de les 
plantilles, la insuficient cobertura de les baixes, les retallades en salari i 
drets, les que expliquen en bona part l’increment del nombre de baixes, l’alta 
mobilitat en algunes unitats i serveis o la desgana per presentar-se a  
C 



 
 
oncursos específics que s’han d’ofertar com a temporals, amb la inestabilitat 
afegida que això implica.  
  
Per mirar de reduir el riscos per a la salut en totes les seves dimensions que 
aquesta pressió de les plantilles comporta, reclamem: 

 
o Tornar a fer un enquesta de Clima per identificar quins són els serveis o 

persones més exposades a aquests riscos. 
 
o  Però sobretot, reclamem que es repensi el model organitzatiu: cal una 

organització del treball adaptada al nombre real de persones que formen 
part de cada servei o unitat, o un redimensionament de la plantilla que 
respongui als requeriments de cada servei i unitat i alhora permeti respectar 
les condicions laborals. 

 
o   I cal FONAMENTALMENT, la implicació real, urgent i contundent de 

l’equip de govern de la universitat per, d’una banda exigir de manera 
col·legiada amb l’ACUP i la Generalitat, la derogació de la llei que congela 
l’oferta d’ocupació pública. I de l’altra, condicionar els seus plans 
estratègics a la realitat i no a l’inrevés. No podem créixer en oferta 
acadèmica, ni en serveis, si no augmentem les plantilles. El contrari 
perjudica greument els i les treballadores del PAS i del PDI i té un impacte 
negatiu directe sobre la qualitat del servei que la UPF ha d’oferir a la nostra 
societat. 

 
o   Altres qüestions que volem denunciar, és el paper lamentable de les 

mútues laborals, que sistemàticament vulneren els drets a la salut de les 
persones, en el nostre cas del PAS de la UPF. 

 
FORMACIÓ OBERTA 

 
o Formació oberta, general i específica, segons la planificació de 

necessitats, perquè els concursos no quedin “deserts” i tothom es pugui 
preparar amb previsió, igualtat de condicions i oportunitats, per afavorir i 
facilitar la promoció interna abans d’ofertar les places externament. 

  
 

AL COSTAT DE LES COMPANYES I COMPANYS 
 

A banda de lluitar pels drets col·lectius, sempre estem amatents a respondre 
i acompanyar en situacions personals a les nostres companyes i companys.  

                   
	  


