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El proper dia 27 de maig tindran lloc les eleccions per a 

escollir la composició de la propera Junta del PAS 

Funcionari que representarà als treballadors d’aquest 

col·lectiu a la UAB durant els següents 4 anys de 

mandat. 

La Junta s’encarrega de negociar les propostes que 

surten de les seccions sindicals que la conformen, però 

aquestes no son només idees pròpies sinó que son les 

propostes que avala la gent amb els seus vots.  

Si les teves necessitats coincideixen amb les nostres 

propostes vol dir que som el que necessites. 

El nostre programa consta de 3 apartats i està fet 

perquè puguis escollir en tot moment el que vols llegir, 

allò que realment t’afecta a tu. 

Pots fer clic a sobre de l’apartat en el menú i aniràs 

directament a la part del programa on s’hi parla del 

tema. 

El primer que has de saber és QUÍ som per tal 

d’establir una relació de confiança amb nosaltres, i per 

això ens presentem a continuació. 
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Després podràs llegir en quins projectes i en quines 

propostes pròpies estem treballant ARA i per tant 

proposarem a la Junta quan arribi el moment per tal de 

negociar-les amb la Gerència. 

I finalment t’explicarem els nostres OBJECTIUS, 

per tal que sàpigues el que estem treballant 

internament. 

Però per no deixar-nos res i perquè no hagis de buscar 

el que més t’interessa en un núvol d’idees, les hem 

classificat per matèries.  

D’aquesta manera podràs fer clic sobre els punts que 

realment t’afectin més i saber què estem fent o què 

volem fer al respecte. 

Esperem que et sigui pràctic i no gaire feixuc. 

I si hi ha cap informació que no et quedi clara o vulguis 

ampliar no dubtis a trucar-nos al 93.581.20.48 o escriu-

nos a as.sindical.ugt@uab.cat 

 

Gràcies pel teu temps, i recorda que: 

 SENSE DRETS NO TENIM FUTUR, 

PERÒ JUNTS  TOT  ÉS  POSSIBLE!! 

 

mailto:as.sindical.ugt@uab.cat
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MENU DEL PROGRAMA 

 

 QUI SOM? 

 QUÈ FEM EN MATÈRIA...? 

 de Mobilitat 

 de Prevenció 

 Laboral 

 de Conciliació 

 de Retallades 

 de Formació 

 QUÈ VOLEM EN MATÈRIA...? 

 de Mobilitat 

 de Prevenció 

 de Retallades 

 de Formació 

 de Vigilància de la Salut 

 Laboral 

 de Conciliació 

 de Carrera Professional 

 d’Universitats 
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QUI SOM?  

Som tu…i tu, i tu també…som la teva veu. 

Som companys teus i estem renovant-nos per tal de seguir 

treballant per a tots vosaltres, amb noves forces. 

Son temps difícils però encara tenim il·lusió i moltes ganes 

de fer coses, però per fer-les necessitem el teu recolzament, 

les teves aportacions i el teu vot. 

Perquè segur que tens moltes coses a dir i nosaltres les 

volem dir en el teu nom… 

Et presentem els nostres candidats, gent de sempre i gent 

nova amb ganes d’implicar-se, i de no vendre fum.  

Aquesta és la nostra llista… 
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1. Mari Martín Pascual  -  Ciències de la Comunicació 

2. Raúl Calejo Méndez  -  Escola Univ. Sabadell 

3. Àngels Espinosa Calleja  -  Rectorat 

4. Gerard Basachs Cortina  -  Rectorat 

5. Annabel Ayllon Bonnin  -  Biblioteca Ciències Socials 

6. Elena Garcia Serrano  -  Biociències 

7. Montserrat Llamas Torres  -  Servei d’Activitat Física 

8. Mónica Rabaza Camacho  -  Biblioteca Ciències 

9. Vanessa Arias Diaz  -  Rectorat 

10. José Martín Barrena  -  Veterinària 

11. Julia Marsal Clavé  -  Rectorat 

12. Maite López Oliver  -  Economia i Empresa 

13. Mari Carmen Viñuales Contreras  -  Veterinaria 

14. Raúl Coré Bradineras  -  Biblioteca d’Humanitats 

15. Francisca Soto Fernández  -  Veterinària 

16. Josep Mas Ros  -  Biblioteca Veterinària 

17. Montserrat Domènech Casadevall  -  Rectorat 

18. Olga Zubillaga Cayuela  -  Biblioteca Ciències Socials 

19. Silvia Gasulla Gómez  -  Biociències 

20. Cristina Torres Alarcón  -  Hemeroteca 

21. Antonio Nieto Eixarch  -  Rectorat 

22. Mar Julia López  -  Medicina 

23. David Hernández Abajo  -  Lletres 

24. Montse Andrés Díaz  -  ICE - Rectorat 

25. Virtudes Guzmás Aguilar - Biblioteca E Univ. Sabadell 

26. Carina Clavell Fuentes  -  Rectorat 

27. Conxita Casado Martínez  -  Ciències 

28. Dolores Mesas Gil  -  Ciències 

29. Eva Cano Candalija  -  Rectorat 

30. Mari Carmen Benítez Gallego  -  Dret 

31. Vicenç Allué Blanch  -  Biblioteca Veterinària 

32. Mari Izquierdo Horrillo  -  Escola Univ. Sabadell 
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QUÈ FEM? 

En matèria de Mobilitat: 
Ens preocupa molt que venir a treballar et costi més diners i 

més esforços del que hauria de ser. No és just que depenent 

d’on visquis paguis més zones, o que hagis d’esperar més 

temps un tren que altres o que tinguis una combinació 

patètica entre l’hora de sortida i la d’agafar un transport. 

Per aquests i molts altres motius des de la UGT... 

 Hem recollit signatures per tal de recuperar els ajuts 

al transport públic per a tots els treballadors i 

treballadores 

 Hem recollit signatures per tal de demanar millores 

en el servei de Rodalies i descomptes per als 

treballadors i estudiants 

 Demanem a la Generalitat la creació d’una T-

UAB per a tota la comunitat : que vinguis d’on 

vinguis i hagis de fer els transbordaments que calgui 

paguis el mateix i sempre amb una bona relació de 

preu, ja que 2 viatges al dia x 5 dies la setmana x 22 

dies al mes són molta càrrega per gent que patim 

retallades i pujades de preu del transport públic 

 Hem  anat  recollint les vostres opinions i 

necessitats tant per e-mail com en les nostres visites i 

les hem fet arribar a la Taula de Mobilitat 
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En matèria de Prevenció: 
Hi ha moltes situacions de risc que es poden millorar des de 

l’àmbit de la prevenció però ningú no les diu en veu alta 

perquè fan nosa, com per exemple que a les víctimes 

d’assetjament se les canvia de lloc per comptes de canviar al 

qui les assetja, o que als més grans no se’ls tingui en compte 

d’una manera especial...Per això des de la UGT estem 

treballant per... 
 

 Tenir un Servei d’Acompanyament Terapèutic per  

a situacions de Risc Psicosocial per assetjament,  i 

per casos que per edat o malaltia tenen un elevat 

nombre d’absències 

 Hem presentat una Proposta d’Acord per a Majors 

de 60 anys per tal de pal·liar els efectes d’haver 

perdut la prejubilació i per tal de millorar la qualitat 

de vida d’aquest col·lectiu 
 

En Matèria Laboral: 
Com veureu més endavant d’objectius en tenim molts més, 

però el que estem treballant de fet en la actualitat és... 

 Servei de Biblioteques: Al gener de 2011 es va signar 

l’Acord de mesures organitzatives per al col·lectiu, del 

qual resta pendent de revisió els llocs de suport 
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administratiu del C-16 al C-21 per tal de equiparar la 

promoció dins el servei de biblioteques fins al C-22 tal i 

com s'està fent a la resta d'àmbits de la universitat. 

Estem treballant uns proposta i demanarem que es 

reuneixi la comissió de seguiment d'aquest acord per tal 

de continuar amb el seu acompliment.  

 Vot electrònic: Fa gairebé un any que vam presentar la 

nostra proposta per tal de garantir la participació de 

tots els treballadors de la UAB en les decisions que 

ens afecten, fonamentalment perquè no tothom pot 

desplaçar-se a una Assemblea per motius de treball o 

de necessitats del servei, i tots tenim dret a ser escoltats. 

En matèria de Conciliació: 

Hi ha una cosa que ens preocupa molt de la conciliació: que 

es simplifiqui en un tema només de fills. La conciliació és un 

tema que afecta a la vida familiar, però també a la teva vida 

privada. No és només tenir fills, és tenir grans. No és només 

haver de cuidar d’altres, és també cuidar de tu mateix. La 

conciliació és fer que el fet que hagis de treballar per viure 

no impliqui deixar de viure per haver de treballar. 
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Per això a la UGT... 

 Hem demanat la utilització del flexible per als mesos 

de juny, juliol i setembre, per tal de poder fer intensiu 

i gastar l’excés de flexible, i no tenir que utilitzar els 

dies de regularització que ens poden ser necessaris. 

 Tenim un projecte de Casal d’Estiu a preus 

populars, que cobreixi l’horari laboral de tots els 

treballadors i treballadores en els mesos que no hi ha 

escola. 

 Estem treballant en un “servei  bressol  i 

canguratge” a preus populars per tal de cobrir 

necessitats puntuals o fixes. 

 

En matèria de Retallades: 
Son moltes les coses a recuperar, altres sindicats estan 

també lluitant amb nosaltres per aconseguir tornar a tenir el 

que tant ens va costar guanyar, però en aquests moments 

des de la UGT s’ha demanat... 

 La recuperació de la part meritada del Plus 

Menjador 2012 

 La recuperació dels Ajuts al Transport 
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En matèria de Formació: 
Està clar que tot i els intents de l’Àrea de Formació, 

aquesta continua essent  la gran assignatura pendent 

d’aquesta casa ja que no es facilita als treballadors accedir a 

aquells cursos del seu interès per poder canviar de plaça o 

fer carrera professional si no és en la mateixa branca que 

ocupa en aquests moments. És per això que des d’UGT 

estem ... 

 Impulsant la creació d’un sistema de formació que 

permeti accedir a qualsevol àmbit formatiu encara 

que no sigui de la teva especialitat. 

 Defensant que l’Àrea de Formació ha de poder 

facilitar a qualsevol treballador un dossier on es 

reculli el temari que s’ha de preparar per poder 

accedir a una plaça diferent o de promoció 

 Treballant sobre una proposta de Formació 

Interuniversitària que permeti que un treballador de 

la UAB realitzi un curs de formació a qualsevol 

altra universitat pública catalana sempre i quan 

aquesta en tingui oferta i en quedin places lliures. 
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QUÈ VOLEM? 
 

Tot i que ja us hem avançat aquelles propostes i temes 

sobre els quals ja estem treballant de fet, hi ha molts altres 

objectius que tenim presents i que volem aconseguir en 

aquests 4 anys amb el nostre treball: 
 

En matèria de Mobilitat: 
 Millores en el servei de Rodalies 

 Descomptes per a treballadors i estudiants 

 Més servei de bus cap a les poblacions veïnes 

 Més servei de bus i trens en les franges de tarda 

 Recuperació dels ajuts al transport públic 

 Més i millors vies verdes 

 Arranjament del pont Cerdanyola-Eix Nord 

sobre l’autopista i la via del tren 

 Accés a vestuaris i dutxes equipats a tots els 

centres de treball 

 

En matèria de  Prevenció: 
 Que es signi la nostra proposta d’Acord per a 

majors de 60 anys, ja que pensem que reduir i fer 

intensiva la jornada del col·lectiu millorarà la seva 

qualitat de vida i reduirà el seu absentisme 
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 Mesures addicionals per als nostres veterans:  

1. Revisió de les avaluacions de risc dels seus 

llocs de treball sota la òptica de les 

dificultats associades a l’edat (pèrdues 

perceptives, de força, elasticitat o 

musculatura, problemes articulars, etc) 

2. Reducció dels riscos psicosocials 

3. Creació de la figura del Mentor per millorar 

les relacions intergeneracionals 

4. Formació dirigida al control de l’estrès 

(tècniques de relaxació, tai-txi, etc) 

5. Adaptació als canvis tecnològics amb 

formació adequada 

6. Creació d’un Protocol de benvinguda i 

adaptació als canvis per al casos de reingrés 

després d’una baixa llarga o de casos de 

mobbing 

 

En matèria de Retallades:  
Des de la UGT volem trencar entre tots les maleïdes 

tisores,  i que ens tornin el que és nostre: 

 Recuperació de la jornada de 35h 

 Pagament de la paga extra meritada el 2012 

 Pagament del plus menjador meritat el 2012 
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 Pagament del plus campus del 2012 i 2013 

 Recuperació dels ajuts a la matrícula 

 Recuperació dels ajuts del FAS 

 Consolidació dels ajuts a treballadors amb fills 

discapacitats  

 Recuperació de les condicions laborals en matèria 

de baixes i indisposicions que fins ara hem gaudit. 

 

En matèria de Formació: 

 Formar i informar als treballadors en matèria de 

seguretat, salut i prevenció.  

 Establir un Pla de Formació específica per a les 

persones majors de 60 anys  i reciclatge permanent: 

posada al dia i actualització dels coneixements a fi 

d’evitar la diferències de capacitació entre joves i 

adults.   

 Revisió i avaluació dels programes de formació 

periòdicament, amb la finalitat de la seva adaptació, 

tant a nivell de contingut i mètode com als nous 

canvis que puguin esdevenir en les condicions de 

treball.  
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En matèria de Vigilància de la Salut: 
 Reconeixement mèdic integral anual, no bianual com 

fins ara. 

 Establir pautes de descans dintre de la jornada 

laboral. 

 Reduir la jornada laboral en 1 hora com a Suècia o 

establir setmanes o jornades laborals més curtes.  

 Augment de les vacances o permisos. 

 Foment de polítiques de salut encaminades a 

implantar un estil de vida saludable:  garantir una 

alimentació equilibrada per part dels serveis de 

restauració de la UAB: ( menú hiposòdic, baix en 

colesterol, per a cel·líacs...).  

 Un Pla per a la promoció de l’activitat física, a fi de 

promocionar la salut i prevenir malalties. Formació 

específica en tècniques de relaxació, com ioga, 

pilates, gimnàstica correctiva, etc.  

 Ampliar els conceptes d’absència de + de 60 hores 

anuals a les seqüeles per malalties greus o accidents 

no laborals 
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En Matèria Laboral: 
 Regulació específica i control de les Comissions de 

Serveis: Volem que aquesta figura es reguli i només 

s’utilitzi en casos extraordinaris, i que tot el col·lectiu 

pugui participar d’aquesta figura en el cas d’estar 

interessat. 
 Definició de tots els perfils de llocs de treball 

 Promoció de l’escala Auxiliar a Administrativa: S’ha 

de trobar una fórmula legal que permeti algun tipus 

de promoció per aquest col·lectiu. No tenen cap 

possibilitat d’aconseguir nous reptes, ni econòmics 

ni professionals, estan estancats fa cinc anys, però 

les seves vides continuen creixent (família, fills, 

vivenda ...) i tenen dret a lluitar per una vida digna 

com la resta dels seus companys. 

 No importa a quin centre treballis, tens els mateixos 

drets: Que no t’ensabonin, si tens algun dubte 

sobre els teus drets preguntan’s-ho!  No a totes les 

administracions de centre s’estan aplicant els 

mateixos criteris davant els acords sobre drets dels 

treballadors. Que els criteris subjectius de cada 

responsable no perjudiquin els drets dels 

treballadors i treballadores. 
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 Proposta d’estabilització d’interins: Volem que el 

interins mantinguin la seva relació amb la UAB fins 

que cessin els impediments legals per a la 

convocatòria d’una oferta d’ocupació pública. Volem 

que RRHH comenci a treballar aquesta oferta per 

tal de que estigui enllestida en quant la llei permeti 

l’oferta pública. Mentrestant vigilarem perquè 

s’acompleixi el compromís que va fer la UAB de no 

fer fora a ningú. 

 Guia d’avaluació: L’Àrea de RRHH ha dissenyat 

una guia d’avaluació, que no s’ha acordat amb els 

agents socials. Aquesta guia s’aplica als interins i a 

persones que canvien de feina temporalment; el que 

pretén és valorar si el treballador “apte” o “no apte” 

com a conclusió final. La guia no ha de ser només 

una eina de dalt a baix, sinó també a la inversa, i no 

per sancionar o castigar o acomiadar, sinó per 

detectar el problema i intentar solucionar-lo abans 

d’arribar al final del procés. 
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En Matèria de Conciliació: 
 Ampliació del marge d’entrada i sortida dels 5 minuts 

actuals als 15 minuts existents ja a altres 

Universitats, i justificats pel fet de ser un Campus 

no urbà, al que tots ens hem de desplaçar i al que la 

majoria ens hem de quedar a dinar, fets que van 

originar i justificar en el seu moment la creació del 

Plus Campus i el Plus Menjador 

 Estem lluitant per què en els processos de selecció 

no es confonguin “aptituds” amb “conciliació” i 

s’estableixin criteris justos que depenguin de les 

habilitats de les persones per accedir a una plaça i 

no de la seva situació familiar particular. 

 Intentem que es garanteixi l’equiparació dels drets 

per causa de cura de fills o de cura de persones 

grans o malaltes. 

 Gestió del temps: Treballar més hores no vol dir 

treballar millor ni ser més productiu. Escalfar una 

cadira només per omplir les hores d’un calendari 

laboral al que ens hem vist obligats a claudicar no és 

productiu. Ser productiu és que la gent treballi a 

gust i contenta, que el temps de treball sigui efectiu, 

que la gent pugui gaudir del seu temps lliure i no que 

l’hagi de malbaratar al lloc de treball...per això creiem  
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que l’empresa hauria de promoure iniciatives que 

permetin millorar la nostra qualitat de vida i la qualitat 

de la nostra feina com per exemple horari intensiu de 

divendres i vigílies de festius, banc d’hores per poder 

gaudir de dies sencers, ús del flexible acumulat en 

dies per a assumptes propis... 

 
En matèria de Carrera Professional:  
Cal aprofitar el treball de reorganització que s’està portant 

a terme per tal de donar un pas definitiu al desenvolupament 

de la nostra carrera professional, que ja porta estancada 

massa anys. 

 

 Cal tenir un programa de formació ampli per a tots 

els col·lectius. 

 Hem de poder accedir a totes les accions 

formatives, siguin o no del nostre àmbit, per tal de fer 

currículum 

 

En matèria d’Universitats 
 Drets laborals iguals a totes les universitats 

 Aposta per l’educació pública 

 Prou privatitzacions 
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