
Resultats de les votacions de les propostes incloses en el punt 10 de la sessió del Claustre 

dels dies 21 i 22 de març de 2013 

 

Núm. Contingut de la proposta Resultats 
1 Jornada laboral del professorat associat 

 
Atesa la requisitòria enviada per la Inspecció de Treball a la Universitat Autònoma 
de Barcelona (expedient 8/0028145/12), relativa a la existència d’una 
quantificació irregular de la jornada laboral del professorat associat, aquest 
Claustre insta al rector el següent: 
 

 Que informi al Claustre de les mesures adoptades per a corregir la situació. 
 Que informi al Claustre de les mesures adoptades per tal de rescabalar al 
professorat. 
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2 Informacions econòmiques relatives a la Universitat i a les Fundacions de 
l’Esfera UAB  
 
Davant de les mesures de retallades pressupostàries dels serveis públics 
imposades des de la Generalitat i executades en l’àmbit universitari, pels Equips 
de Govern de les universitats públiques catalanes, aquest Claustre insta als òrgans 
de govern i/o a les comissions delegades dels mateixos que correspongui el 
següent: 
 

 - Els quadres de la liquidació dels pressupostos de despeses i d’ingressos 
corresponents als exercicis 2001 al 2011; des del pressupost inicial fins a 
l’evolució detallada de les obligacions reconegudes i als drets liquidats, així com el 
nivell d’execució i el grau de pagament i de cobrament per capítols. Igualment, 
demanar que es facilitin els balanços i comptes de resultats econòmic-patrimonials 
i els comptes extra pressupostaris –tant de deutors com de creditors- 
corresponents als exercicis 2001 al 2011. En tots els casos fer-ho de manera 
desglossada tant per a l’àmbit estricte de la Universitat com per a les Fundacions 
que formen part de l’anomenada Esfera UAB. Per a l’any 2012, sol·licitem la 
mateixa informació per als trimestres vençuts. 

  
 - En el cas de les fundacions, desglossar el capítol de despeses de personal 
corresponent als exercicis 2001 a 2011, indicant les retribucions econòmiques a 
professorat funcionari amb dedicació a temps complet pels conceptes següents: 
ocupació de càrrecs en les fundacions, retribucions per tasques docents (classes, 
tutories, etc.) i de coordinació de cursos i mestratges gestionats des de les 
fundacions. Per a l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres 
vençuts. 

  
 - Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 al 
2011 vinculats als distints mestratges i cursos propis gestionats des de l’Escola de 
Formació Continuada, detallant la xifra global percebuda per tasques de 
coordinació així com per a la realització de classes. Per a l’any 2012, sol·licitem la 
mateixa informació per als trimestres vençuts. 

  
 - Proporcionar la relació de béns immobles amb titularitat o co-titularitat de la 
UAB o societats de l’esfera UAB així com, quan correspongui, els arrendats o 
cedits a tercers així com els costos de manteniment des del 2001 al 2011. Per a 
l’any 2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts. 

  
- Informar del nivell de deute acumulat per les distintes fundacions en les quals 
participa la UAB, desglossat any a any, per al període 2001-2011. Per a l’any 
2012, sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts. 

  
- Facilitar el volum d’ingressos i de despeses corresponent als exercicis 2001 a 
2011 vinculats a convenis amb empreses detallant la xifra global ingressada com 
a retribució i pagament de serveis a professorat de la UAB. Per a l’any 2012, 
sol·licitem la mateixa informació per als trimestres vençuts. 
 
- Proporcionar la relació no nominativa de professorat que en el 2011 i/o 2012 
han tingut ingresso anuals superiors a 72.000€, detallant quina part de la 
remuneració obtinguda ho és per conceptes vinculats a l’article 83 de la LOU. 
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3 Modificació del Reglament del Claustre 
 
Per tal d’aprofundir el nivell de democràcia interna i el grau de representativitat 
del vot de les persones, i atès que l’article 20 apartat 3 de la Llei Orgànica 
d’Universitats 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats estableix que: 
 
“En el caso de que los estatutos establezcan la elección del Rector por la 
comunidad universitaria, el voto será ponderado por los distintos sectores de la 
comunidad universitaria. En todo caso, la mayoría corresponderá a los profesores 
doctores con vinculación permanente a la universidad.” 
 
sense que en cap moment estableixi quins han de ser els pesos ponderats de cada 
col·lectiu (PAS, PDI amb vinculació permanent, PDI sense vinculació permanent, 
estudiantat) instem als òrgans de govern que correspongui a modificar els articles 
35 i 41 del reglament electoral de la UAB en els termes que s’indiquen en vermell: 
 
Article 35. Ponderació del vot per sectors  
1. A efectes de l'elecció de rector, la Universitat Autònoma de Barcelona 
constitueix una circumscripció única.  
2. No obstant l'anterior, i de conformitat amb l'article 72.2 dels Estatuts, el vot a 
candidatura vàlidament emès per cada un dels sectors de la comunitat 
universitària es pondera de la forma següent:  
a) Sector A. Professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat: 51 per 
100 36 per 100, segons el que disposa la Llei orgànica d'universitats.  
b) Sector B. Resta de personal acadèmic i del personal investigador en formació 
que exerceixi funcions de docència: 9 per 100 14,5 per 100.  
c) Sector C. Estudiants de grau i postgrau: 30 per 100 34,5 per 100.  
d) Sector D. Personal d'administració i serveis: 10 per 100 15 per 100.  
 
Article 41. Escrutini  
1. L’escrutini es realitza en cada mesa segons el que estableixen els articles 27 i 
28 d’aquest Reglament. La Junta Electoral General ha de realitzar l’escrutini global 
i ha d’aplicar els coeficients de ponderació que correspongui al vot vàlid emès en 
cada sector electoral, a l’efecte de donar-li el valor corresponent en atenció als 
percentatges fixats en l’article 35.  
2. El coeficient de ponderació de cada sector es calcula de la manera següent:  
Sector A: si vA és el nombre de vots vàlids emesos pels professors doctors 
funcionaris, el valor conjunt del seu vot establert per la LOU és del 51% i qA és el 
coeficient del ponderació del sector A, llavors qA=(51/vA)*(vt/100) 
qA=(36/vA)*(vt/100) 
Sector B: si vB és el nombre de vots vàlids emesos per la resta de personal 
acadèmic i del personal investigador en formació que exerceixi funcions de 
docència, el valor conjunt del seu vot establert per la UAB és del 9% i qB és el 
coeficient de ponderació del sector B, llavors:  
QB=(9/vB)*(vt/100) qB=(14,5/vB)*(vt/100) 
Sector C: si vC és el nombre de vots vàlids emesos pels estudiants, el valor 
conjunt del seu vot establert per la UAB és del 30% i qC és el coeficient de 
ponderació del sector C, llavors:  
QC=(30/vC)*(vt/100) qC=(34,5/vC)*(vt/100) 
Sector D: si vD és el nombre de vots vàlids emesos pels membres del personal 
d’administració i serveis, el valor conjunt del seu vot establert per la UAB és del 
10% i qD és el coeficient de ponderació del sector D, llavors:  
QD=(10/vD)*(vt/100) qD=(15/vD)*(vt/100) 
 
*vt=vA+vB+vC+vD 
 
3. A més dels interventors de mesa que preveu l’article 16.9 d’aquest Reglament, 
cada candidatura pot nomenar un interventor per assistir a la reunió on es realitzi 
l’escrutini global i la proclamació de resultats, amb les mateixes condicions i drets 
que preveu l’esmentat article.  
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4 Cost proporcional a la docència 
 
L’article 6.3 del Decret 77/2012 estableix que: “En el cas que l’estudiant es 
matriculi de crèdits sense docència per raó de l’extinció del pla d’estudis, haurà 
d’abonar l’import íntegre sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories 
o de docència alternativa. En el cas que la universitat no ofereixi tutories o 
docència alternativa s’abona a la universitat el 20% del preu”. A altres universitats 
públiques de Catalunya ofereixen als alumnes les dos alternatives possibles. La 
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UAB, al contrari, no dóna aquesta possibilitat d’escollir i aplica el 100% del cost de 
les assignatures oferint un servei mínim de classes que, en alguns casos, suosa 
que una assignatura anual del 10.5 crèdits equivalents a 105 hores lectives 
s’imparteixi amb aquesta mesura en 3 hores. Demanem el compliment de l’article 
6.3 del Decret 77/2012 respecte les assignatures sense docència o amb docència 
irrisòria i el retorn proporcional d’aquelles assignatures amb una docència menor 
de l’habitual. Tanmateix demanem la implantació del dret d’opció respecte la 
matrícula amb tutories o docència alternativa i tan sols el dret d’examen, amb 
compliment de la normativa ja citada. 

5 Assignatures a distància 
 
Revisant la normativa acadèmica de la Universitat Autònoma de Barcelona, hem 
vist que el títol VII referent als programes d’intercanvi no hi ha cap article sobre 
com s’haurien de regular les condicions de les assignatures que es fan a distància 
quan un estudiant realitza una estada a l’estranger. Creiem que seria convenient 
que es plantegés confeccionar algun tipus de normativa ja que és una pràctica 
habitual en els casos d’intercanvi. 
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6 Debat sobre el règim de permanència 
 
Davant la nova política de preus públics i els canvis relatius a l’educació superior 
es fa necessari obrir el debat sobre la possible reforma del règim de permanència 
per tal d’adaptar-lo a la realitat actual amb el màxim possible de consens de la 
comunitat universitària. 

 
SÍ: 67 
NO: 36 
Blanc: 15  
 

7 Guies docents 
 
Es demana la revisió dels possibles continguts de les guies docents per tal 
d’incloure el nom i les característiques de l’activitat del professor, la llengua 
d’impartició de l’assignatura i la possibilitat o no de fer l’assignatura a distància. 
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8 Curs de suport a la docència 
 
Elaboració i implementació d’un curs de suport a la docència per tal de fomentar la 
formació contínua en qualitat docent. 

SÍ: 45 
NO: 56 
Blanc: 17  
 

9 Ocupabilitat i compatibilitat treball-estudi 
 
Fomentar la inclusió dels estudiants com a treballadors als serveis de la UABB 
permetent d’aquesta manera l’adquisició d’experiència i competències en l’àmbit 
laboral que avui dia demanda el mercat de treball així com per fomentar la 
compatibilitat entre treball i estudi. D’aquesta manera també es demana que les 
empreses que estan instal·lades al campus o que donen serveis als estudiants de 
la UAB tinguin en plantilla, en relació a les tasques que realitzen dins de la UAB, 
un percentatge determinat d’estudiants que estiguin matriculats a la UAB. Aquesta 
obligació s’hauria de fer efectiva amb els nous contractes que la UAB realitzi amb 
aquestes empreses. 
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10 Projecte de delegats 
 
Anàlisi i elaboració de la normativa relativa a la figura del delegat de curs/grup per 
tal de definir-la més clarament i dotar-la de competències i funcionalitats. 
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11 Participació Centres Adscrits 
 
De conformitat amb l’Estatut de l’Estudiant Universitari, es demanen les reformes 
normatives necessàries per tal de permetre la garantia de participació dels 
estudiants dels centres adscrits a la UAB. 
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12 Franja horària no lectiva 
 
De conformitat amb l’acord del Consell Interuniversitari de Catalunya de 8 de 
març de 2012 es demana l’obertura d’un debat per tal de cercar la manera 
d’implementar un franja horària no lectiva i comuna entre tots els estudiants que 
permeti la realització d’activitats esportives, culturals o participatives. 
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13 Pressupostos participatius 
 
El Claustre demana a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern, al 
Consell Social i a les juntes de facultat i als seus respectius deganats que s’obri 
cada any un procés participatiu per l’elaboració dels pressupostos de les facultats i 
de la universitat. 

 

SÍ: 57 
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14 Programa Finestreta 
 
El Claustre insta als òrgans competents que s’informi millor sobre el programa 
Finestreta , sobretot a aquells alumnes en greus dificultats econòmiques i que no 
han pogut pagar la seva matrícula. Per tant, que les gestions acadèmiques de 
cada centre informin del programa a aquells estudiants que no hagin pagat 
algunes de les quotes. 
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15 Increment de les beques pròpies 
 
El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern, al 
Consell Social i a l’Equip de Govern que en els propers anys les beques pròpies de 
la UAB augmentin la seva quantia en un percentatge superior al que ho fan les 
matrícules de grau. 
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16 Tribunals de segona correcció 
 
El Claustre insta a la Comissió d’Afers Acadèmics i al Consell de Govern a la 
modificació de la normativa acadèmica per poder incloure mecanismes que 
garanteixin l’audiència a l’estudiant en els casos d’impugnació individual de 
l’avaluació i la participació dels estudiants en aquells casos en que la impugnació 
impliqui a una part significativa de la classe. 
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17 Processos d’avaluació del professorat 
 
El Claustre insta al Consell de Govern i a l’Equip de Govern, així com a les 
facultats per a que millorin els processos d’avaluació del professorat i que els 
resultats siguin públics. 
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18 Revisió dels preus del Servei de Llengües 
 
El Claustre insta als òrgans competents una revisió dels preus dels cursos de 
llengües oferts al Servei de Llengües per aconseguir que els estudiants puguin 
accedir de manera més fàcil a aquests cursos. 
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19 Atenció a la morositat 
 
El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis, al Consell de Govern i al 
Consell Social a que es rebaixin les penalitzacions a la meitat per no abonar els 
drets de matrícula a temps. També instem a que es deixin dues setmanes de 
marge des del moment en que s’hauria d’haver pagat la matrícula per a que 
l’estudiant pugui fer front al pagament sense cap tipus de penalització. 
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20 Per uns preus més justos 
 
El Claustre insta a la Comissió d’Economia i Serveis i al Consell de Govern a que 
es rebaixin els preus de les cafeteries i restaurants que donen servei a la 
universitat i que hi hagin més espais preparats per menjar per a la gent que porta 
el menjar des de casa. 
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21 Clarificació sistema d’avaluació 
 
El Claustre demana a la Comissió d’Afers Acadèmics, al Consell de Govern i al 
Consell Social que es reconsideri el sistema d’avaluació derivat de la 
implementació del Pla Bolonya. Fem referència a l’article 112 de la Normativa 
Acadèmica (Títol IV: Avaluació. Capítol II: Avaluació i qualificació) en el qual no 
queda clar de quina manera s’ha d’aplicar l’avaluació continuada. Ens trobem en 
molts casos amb assignatures que fan una prova final de síntesi, que representa 
més d’un 50% de l’avaluació (fins al 90% en alguns casos) i que es demana una 
nota mínima de 5 per aprovar sense que hi hagi cap altra oportunitat per 
recuperar-la. 
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22 Canvi règim dedicació il·limitat 
 
El Claustre demana a la Comissió d’Afers Acadèmics, al Consell de Govern i al 
Consell Social que es reconsideri la limitació de canvi de règim de dedicació. Fem 
referència a l’article 131, Règim d’estudis de la Normativa Acadèmica (Títol V: 
Permanència a la UAB) en que es limita a dos el número de canvis de règim de 
dedicació sense cost. Proposem una ampliació del número de canvis fins a 
il·limitat, pe poder adaptar-se a la inestabilitat laboral d’avui en dia. A més a més, 
no pot ser idèntica aquesta limitació per tota la diversitat de graus de la UAB 
(graus de 4, 5 i 6 anys). 
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23 Pla d’eficiència energètica 
 
Durant aquest any acadèmic la UAB ha hagut d’anunciar el tancament del campus 
durant 4 dies lectius com a mesura d’estalvi energètic, en part condicionat per les 
pressions per a redireccionar les reduccions pressupostàries que ha d’aplicar 
l’actual Equip de Govern. Proposem l’afrontament d’aquest context com a una 
necessitat per canviar el model de consum energètic al campus i intensificar els 
esforços per pla d’eficiència energètica coordinat per l’Oficina de Medi Ambient que 
permeti assolir objectius viables per a la reducció de la despesa energètica, un 
millor equilibri en els comptes pressupostaris i sense necessitat de tancar aules 
per manca de pressupost, contribuint de forma decisiva per tenir un campus 
sostenible. 
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24 En contra de la presència policial 
 
El Claustre demana al rector que, en vista de l’acte d’intromissió dels Mossos 
d’Esquadra sense la seva autorització durant la vaga estudiantil del dia 11 
d’octubre de 2012 i de la política de pressió d’aquesta força de l’ordre durant els 
dies de mobilització estudiantil, es presenti una queixa o reclamació a la directiva 
dels Mossos d’Esquadra recordant els casos en els quals poden entrar (delictes 
greus o petició del rector) segons l’article 27.10 de la pròpia Constitució 
Espanyola, que es desenvolupa a la Llei Orgànica 6/2001, d’Universitats. 
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25 Debat públic del model d’universitat 

 
Davant l’actual situació que viuen les Universitat catalanes i la societat, en 
general, el Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona declara que cal un 
debat democràtic i participatiu, amb tots els sectors de la Universitat presents, 
sobre la conveniència d’un nou model d’Universitats Públiques que respongui als 
interessos de la majoria de la població per a poder superar la greu situació de crisi 
econòmica, política, social i cultural, que vivim en l’actualitat. 
 
El Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona declara que continuar amb la 
transició d’un model d’Universitats Públiques basat en la democràcia, l’autonomia 
universitària gràcies a la financiació pública de les investigacions, la facilitat en 
l’accés a la majoria de la població i de la promoció interna de nous investigadors i 
professors, cap a un model d’Universitats Públiques basat en la competitivitat 
(entre estudiants, professors, departaments, centres d’investigació, Universitats), 
la dependència econòmica per la cada cop més creixent financiació privada dins la 
Universitat Pública, l’augment de la inseguretat laboral en la majoria de 
departaments que pot interrompre el procés de promoció de nous investigadors i 
professors, la pèrdua de qualsevol democràcia interna per la implantació d’un nou 
sistema vertical d’elecció dels càrrecs de gestió, i de govern de la Universitat, 
l’augment del cost dels estudis amb el conseqüent endeutament dels estudiants i 
les seves famílies, la subjugació dels estudis i les investigacions a criteris 
purament mercantils, d’interessos privats, i no pas científics, amb un gran valor 
social i d’interès públic, en definitiva, un model d’Universitat basat en el lucre 
privat en detriment del benefici públic de la societat catalana, comportarà un 
deteriorament generalitzat del servei social i científic que han de realitzar les 
Universitats. Un procés de transició del qual ja n’estem patint les dures 
conseqüències de la imposició d’un model, per part del Govern de la Generalitat 
de Catalunya, per la força i la coacció de l’escanyament econòmics, en els 
pressupostos públics d’aquesta institució pública. 
 
El Claustre de la Universitat Autònoma de Barcelona insta al Consell de Govern 
d’aquesta universitat i a les seves comissions a fer real i factible un procés de 
debat públic amb tots els sectors de la Universitat implicats (estudiants, personal 
docent i investigador i d’administració i serveis) i la comunitat universitària, en 
general, sobre quin model d’universitat és el més necessari en els temps que 
vivim. 
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26 Mesures contra l’augment de taxes de matrícules universitàries 

 
Davant l’augment de taxes en la matrícula universitària del 66% imposades des 
de la Generalitat i executades en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les 
universitats públiques catalanes, aquest Claustre insta als òrgans de govern i/o a 
les comissions delegades dels mateixos que correspongui el següent: 
 
Per tal de proporcionar i garantir l’accés a la Universitat a totes aquelles persones 
que ho desitgin –després d’haver superat les proves d’accés a les quals són 
sotmeses prèviament- i, evitar l’abandonament massiu dels estudis dels i les 
estudiants com a conseqüència de l’augment de la matrícula, i tenint en compte 
l’article 26.1 dels Drets Humans, el qual insta a garantir com un dret l’educació a 
tota persona i es refereix específicament a l’educació superior com a quelcom en 
funció dels mèrits, sol·licitem que es preguin mesures des de l’Equip de Govern i 
les comissions delegades d’aquest en clau de: 
 

1. Fer accessible a tot l’alumnat aquella informació que justifiqui l’augment 
de les taxes universitàries. 

2. Posicionar-se com a institució i equip de govern en contra de l’augment de 
taxes davant la Generalitat i la comunitat universitària de forma explícita i 
contundent. 

3. Establir un diàleg amb la Generalitat per tal que aboleixi l’augment de les 
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taxes i asseguri un preu de la matrícula coherent amb la conjuntura socio-
econòmica actual. 

4. Garantir que totes aquelles persones que no han pogut accedir aquest any 
a la universitat com a conseqüència de l’augment de les taxes, puguin 
seguir el curs en el punt en el que van deixar sense que se’ls segregui per 
qüestions econòmiques. 

5. Arribar el cas, compensar els augments de matrícula mitjançant retorns a 
l’estudiantat. Per tal de finançar les quantitats retornades proposem que 
s’incrementin els cànons a fundacions i spin-offs. 

27 Franja horària entre classes un dia a la setmana 

 
Davant l’augment de taxes en la matrícula universitària del 66% imposades des 
de la Generalitat i executades en l’àmbit universitari, pels Equips de Govern de les 
universitats públiques catalanes, aquest Claustre insta als òrgans de govern i/o a 
les comissions delegades dels mateixos que correspongui el següent: 
 
Per tal de proporcionar i garantir una organització horitzontal dels i les estudiants, 
necessària per a poder fer ús del dret que com a estudiants tenim a participar de 
la universitat, sol·licitem que es prenguin mesures des de l’Equip de govern i les 
comissions delegades d’aquest en clau de: 
 

1. Garantir una franja horària entre classes un dia a la setmana durant tots 
els cursos lectius a totes les facultats de la universitat. 
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28 Capítol VI 

 
Com a col·lectiu presentem 8 reivindicacions claus per evitar la precarització 
constant del Capítol VI. Considerem que és necessari que el Claustre, com a òrgan 
màxim de representació de la comunitat universitària, es posicioni i pressioni a 
l’Equip rectoral per l’assoliment d’aquestes reivindicacions. 
 
Exigim: 
 

1. La realització d’una RLT del Capítol VI. 
2. El reconeixement de les places estructurals, que actualment estan 

cobertes amb contractes de Capítol VI, i la immediata regularització de les 
treballadores que estan ocupant aquestes places. 

3. La desaparició de la contractació en contractes de Capítol VI en tots 
aquells casos que no es tracti de situacions reals d’obra i servei. 

4. El reconeixement per part de la UAB dels acomiadaments que hi ha hagut 
en el col·lectiu del Capítol VI. 

5. El reconeixement de l’experiència professional de les treballadores de 
Capítol VI per a poder-nos presentar a concursos interns a partir del 
primer anys, en el cas de les treballadores que estan fent carrera de PAS; 
i el reconeixement com a personal investigador i valoració d’aquesta via 
com a camí d’accés a la carrera acadèmica, a les treballadores que estan 
fent carrera de PDI. 

6. El respecte de l’acord d’estabilitzacions, aprovat pel Claustre, i que 
actualment no s’està aplicant. 

7. El retorn del 5% del sou i de la paga extra a totes les treballadores. 
Especialment, als Capítols VI, que s’ha retirat en els casos que els sous 
venen a través de convenis i projectes i que s’ha destinat a altres 
partides. 

8. Una explicació sobre perquè hi ha un Capítol VI que està cobrant 
113.000€ (últim informe de la Sindicatura de Comptes) 
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29 Punt 5 de l’acord del Claustre de 16 de desembre de 2010 

 
ANTECEDENTS: 
 
El dia 16-12-2010 es va aprovar, en sessió ordinària del Claustre, el següent 
acord: 
 
Punt5. 
 
El Claustre insta l’Equip de Govern que respecti els processos de negociació 
d’acord amb la legislació vigent, sens perjudici de les competències que 
corresponen als òrgans de govern de la UAB, i a retirar qualsevol mesura que 
afecti les condicions laborals dels treballadors sense que prèviament hagin estat 
negociades amb els organismes oportuns i a proporcionar a aquests organismes la 
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informació econòmica rellevant per poder arribar a acords al respecte. En el cas 
de no arribar a acords es mantindran els actuals convenis i acords vigents. 
 
Fet el balanç d’aquests dos anys, constatem l’existència d’un munt de mesures 
aprovades per l’Equip de Govern que no han estat ni tan sols informades als 
agents socials, ni, evidentment, negociades i acordades. 
 
Exemples: 
 

- L’aplicació de les 37,5 hores de jornada laboral, sense acordar res al 
respecte amb el comitè d’empresa ni amb la junta de pas funcionari. 

- Aquesta aplicació de jornada contradiu el Conveni Col·lectiu del Personal 
Laboral, els acords signats amb els sindicats, i contradiu el pacte 
contractual de cadascuna de les persones del col·lectiu del personal 
laboral i funcionari d’aquesta universitat, que des de la Fundació de la UAB 
tenen establert mútuament. 

- L’eliminació unilateral de diferents complements (anomenats plus campus) 
que han estat, tradicionalment, una manera d’alleujar la despesa afegida 
que el persona de la UAB té pel fet de treballar en un campus que està 
fora dels centres de comunicació de les ciutats. 

 
Per tot això demanem sotmetre a votació una proposta d’acord: 
 
Que el Claustre de la UAB insti a l’Equip de Govern a respectar allò acordat en el 
punt 5 del Claustre del dia 16-12-2010. 

30 Dret a la negociació col·lectiva 

 
ANTECEDENTS: 
 
Donada la discrepància actual entre l’Equip de Govern i la Gerència, d’una banda, i 
la representació dels treballadors/es, de l’altra, respecte als aspectes relatius als 
drets dels treballadors i les seves condicions laborals i salarials, presentem 
aquesta proposta d’acord per tal que esdevingui base del procés de relació entre 
ambdues parts. 
 
Per tot això demanem sotmetre a votació una proposta d’acord: 
 
El Claustre instarà a l’Equip de Govern i a la Gerència que garanteixin el dret a la 
negociació col·lectiva laboral entre els representants del treballadors i els de la 
UAB, així com la força vinculant dels convenis. 
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