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ACORD PER L’EQUIPARACIÓ I 
L’ESTRUCTURALITZACIÓ 
DEL CAPÍTOL VI

Secció sindical CGT-UAB
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Acord de “Nou ingrés”
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Acord de “Nou ingrés”

Acord: http://bit.ly/k6-nou 

POSITIU NEGATIU

El comitè d’empresa participa del 
procés de selecció.

L’empresa consolida el control 
sobre el perfil, el procés i els 
temps.

● Ja no es podrà dir que «el capítol VI ha entrat per la 
porta del darrera».

● Es perpetua el control de l’empresa sobre la definició, 
el procés i els temps en les contractacions.

http://bit.ly/k6-nou
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Acord de “Regularització”
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Els 142 indefinits no fixes...
POSITIU NEGATIU

2.2 S’estructuralitzen 142 persones…
(avalades pel concurs ja han fet).

El criteri és el finançament, no l’antiguetat o 
l’estructuralitat de la plaça. S’assigna el grup i 
complement actual i no el que correpón.

2.2

● Estructuralitzar 142 persones era una fita difícil d’assolir.

● L’empresa ha reconegut que farà la transformació «amb o sense acord».

● L’assignació serà directa (no caldrà fer nous concursos) a data 1 de gener 
de 2019, però... 

● La Rectora, el Gerent i en Consell de Govern ja van reconèixer 246 places 
estructurals.

● No es reconeix l’estructuralitat de tots/es els/les indefinides i implica 
acceptar una doble escala salarial amb pèrdues retributives.

● El criteri d’estructuralització no és just: El preu de l’estructuralit-zació el 
paguen els tmp, tmp en frau i els indefinits 0%.
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Grup i complement...
POSITIU NEGATIU

3.2 Hi ha acord de que s’analitzarà i aplicarà el 
grup i complement correcte a les 142 places.

Cal esperar un any i es perd la retroactivitat 
que pertocaria per llei (1 any des de demanda). 

3.2

● El comitè participarà del procés en comissió paritària.

● Als 142, se’ls revisa el grup i complement durant el 2019, però..

● Implica acceptar una doble escala salarial i perdre un any de 
retroactivitat.

● Qui signi l’acord no podrà denunciar.
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Esdevingui en un futur...
POSITIU NEGATIU

2.1 Qui «esdevingui en un futur» indefinit NO fixe 
amb pressupost genèric UAB (100-75%), 
tindrà les mateixes garanties de 
permanència que el personal fix.

Qui «esdevingui en un futur», NO passa a la 
RLT. Només si la Gene ho permet o si “no 
suposa un increment de places”.
No hi ha garanties de futura incorporació a la 
RLT de la resta d’indefinits.

2.2

● Obriria la porta a futures estructuralitzacions d’indefinits,  però...

● La vice-gerent ha reconegut en negociadora que NO tornaran 
demanar a la Generalitat que es passi més personal a estructura.

● Tots els indefinits que ara no entren a la RLT perden la seva 
condició d’estructural, reconeguda per Rectora, CdG i Gerent el 
2017.

● Les condicions imposades fan que sigui molt difícil que en un futur 
algú s’hi pugui acollir.



  8 / 20

Reubicació...
POSITIU NEGATIU

2.3 S’assumeix cert compromís «de cercar 
opcions reubicació» els indefinits no fixos 0% 
UAB, juntament amb el comitè d’empresa.

Aquest acord permetrà l’acomiadament 
d’indefinits i deixa de banda als temporals en 
frau. Ara NO es pot acomiadar indefinits mentre 
duri la negociació.

● El Comitè podrà participar en el procés.

● Hi ha compromís de reubicar els indefinits no fixos que no estiguin 
finançats directament per la UAB (projectes específics), però...

● L’acord de negociadora no permetia acomiadaments de cap indefinit 
no fix durant les negociacions. Ara es podrà acomiadar indefinits no 
fixos.

● L’acord deixa de banda tota la problemàtica dels temporals en frau 
de llei, que ni tant sols es reubicaran.

● Qui signi l’acord no podrà denunciar.
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Equiparació de drets...
POSITIU NEGATIU

3.1 S’equiparen drets de tot NO FIX.
(indefinits i temporals)

S’equiparen els deures (fitxar) abans que els 
drets. Els drets amb efectes retributius (plus 
campus, val de roba) no es reconeixen fins 
passats 2 anys.

7 / 6

● Mateixos drets per TOT el personal però...

● Els drets retributius (plus campus, val de roba) no s’apliquen fins que 
es concateni amb un nou projecte o passin 3 anys.

● Tampoc es reconeix el dret a concurs dels temporals.

● Amb o sense drets equiparats, tothom haurà de fitxar l’1 de gener.

● Les noves incorporacions veuran reconeguts tots els seus drets, 
mentre que el personal existent haurà d’esperar anys.

● Implica reconèixer i acceptar una doble escala salarial i qui signi 
l’acord no podrà denunciar.
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Revisió de perfil...
POSITIU NEGATIU

3.2 
/ 6

Compromís de revisar grup i complement de 
tot el personal.

Algunes treballadores finalitzaran la seva 
relació amb la UAB sense que es reconeguin 
els seus drets retributius. En altres casos, 
poden trigar fins a 3 anys. El millor escenari es 
perd 1 any.

3.4

● Revisió de tots els perfils per evitar la doble escala salarial, però...

● Algunes persones (temporals en frau) patiran la pèrdua retributiva 
amb poc o cap benefici derivat.

● Signar l’acord implica reconèixer i acceptar una doble escala salarial 
i qui signi l’acord no podrà denunciar.
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Concurs intern...
POSITIU NEGATIU

3.4 Es reconeix dret a concurs pels indefinits. Ja ho ha avalat el TS.
No es reconeix pels temporals.

3.2 / 
6

● Els indefinits podran participar en concurs intern, però...

● És un dret que ja l’ha reconegut el Tribunal Suprem.

● Els temporals no veuen reconegut aquest dret.



  12 / 20

Acord de “Regularització”

● Acord: http://bit.ly/k6-regularitzacio 

POSITIU NEGATIU

2.1 Qui «esdevingui en un futur» indefinit NO fixe 
amb pressupost genèric UAB (100-75%), tindrà 
les mateixes garanties de permanència que el 
personal fix.

Qui «esdevingui en un futur», NO passa a la RLT. 
Només si la Gene ho permet o si “no suposa un 
increment de places”.
No hi ha garanties de futura incorporació a la RLT 
de la resta d’indefinits.

2.2

2.2 S’estructuralitzen 142 persones…
(avalades pel concurs ja han fet).

El criteri és el finançament, no l’antiguetat o 
l’estructuralitat de la plaça. S’assigna el grup i 
complement actual i no el que correpón.

2.2

3.2 Hi ha acord de que s’analitzarà i aplicarà el grup 
i complement correcte a les 142 places.

Cal esperar un any i es perd la retroactivitat que 
pertocaria per llei (1 any des de demanda). 

3.2

2.3 S’assumeix cert compromís «de cercar opcions 
reubicació» els indefinits no fixos 0% UAB, 
juntament amb el comitè d’empresa.

Aquest acord permetrà l’acomiadament d’indefinits i 
deixa de banda als temporals en frau. Ara NO es 
pot acomiadar indefinits mentre duri la negociació.

3.1 S’equiparen drets de tot NO FIX.
(indefinits i temporals).

S’equiparen els deures (fitxar) abans que els drets. 
Els drets amb efectes retributius (plus campus, val 
de roba) no es reconeixen fins passats 2 anys.

7 / 6

3.2 
/ 6

Compromís de revisar grup i complemento de tot 
el personal.

Algunes treballadores finalitzaran la seva relació 
amb la UAB sense que es reconeguin els seus 
drets retributius. En altres casos, poden trigar fins a 
3 anys. El millor escenari es perd 1 any.

3.4

3.4 Es reconeix dret a concurs pels indefinits. Ja ho avalat el TS.
No es reconeix pels temporals.

3.2 / 
6

Acord: http://bit.ly/k6-regularitzacio 

http://bit.ly/k6-regularitzacio
http://bit.ly/k6-regularitzacio
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Sobre la negociació
● Què era estructural l’any 2015?

● Es consideraran estructurals aquelles places on la plaça o la persona que les 
ocupa tenen una continuïtat en el temps igual o superior a tres anys, 
independentment del tipus de contracte i la seva font de finançament. 
[[ > 77 (TMP EN FRAU) + 98 (INDEF. 0%) + W? ]]

● Tindran el criteri d’estructuralitat aquelles places que són anàlogues o 
complementàries al Capítol I. [[ X ]]

● Es consideraran estructurals aquelles places amb un finançament 100% UAB o 
be estiguin finançades majoritàriament per una via diferent al 
conveni/projecte al qual estan adscrits.  [[ > 142 + Y ]]

● Tindran igualment consideració d’estructurals aquelles places que no tinguin 
projecte vinculat o data de finalització, independentment del temps de la 
seva existència. [[ Z ]]

> 314
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Sobre la negociació
● Què era estructural l’any 2017?

246

Acord de Consell de Govern de Maig de 2017
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Sobre la negociació
● Què és estructural segons l’acord (2018)?

142
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Sobre la negociació
● Evolució 2015-2018 *

> 314 246 142

* Projeccions realitzades en base a les dades actuals de personal, aplicant una normalització sobre les 
reduccions en el cens.
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Conclusions sobre la negociació
● No es pot negociar amb l’empresa sense exercir 

pressió (demanda legal, col·lectiu mobilitzat..)

● La negociació ha estat la única carta i en cap moment 
s’ha plantejat una via combativa.

● L’acord aplica l’estratègia del «divideix i venceràs» on 
l’empresa resol els casos més greus (142) i deixa fora 
la resta (342).

● L’acord actual no respon al mandat del col·lectiu, sinó 
que es tracta d’una proposta on l’empresa s’hi sent 
prou còmode.
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RESUM 1
● La creació de 142 noves places és una gran fita, però 

tot i així, hi ha greus deficiències.

● L’empresa ha reconegut que «farà la transformació 
dels 142, amb o sense l’acord».

● Representa un avenç en reconeixement de drets.

● Ajorna o condona els drets retribuïbles

● No resol la situació per 342 persones:

– Indefinits no fixos que la UAB considera que no finança.

– Temporals en frau (que directament ni es mencionen).
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RESUM 2
● L’acord actual no liquida la problemàtica de tot el capítol 

VI, sinó que perpetua la existència de treballadors de 
primera i de segona.

● Signar l’acord implica reconèixer i acceptar la doble 
escala salarial, enrederint 3 anys el compliment de la llei. 

● Cap treballador no pot veure perjudicat els seus drets en 
benefici d’un altre o pq. l’empresa digui no tenir 
pressupost. 

● Qui el signi, no el podrà denunciar.

● L’acord no és just.
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Què es podria signar?
● Reconeixement de l’estructuralitat de TOTS els 

indefinits.

● Pas a indefinit de tots els temporals en frau.

● Calendari per la incorporació a la RLT de tots els 
anteriors.

● Equiparació de tots els drets i deures a data 1 de 
gener 2019. «Mateixa feina, mateixos drets»

– Estudi del perfil laboral (grup/complement) durant el 2020.

– Acceptació de deute que generin els drets retribuïbles 
(grup/complement, plus campus, val roba...) amb efecte 1 
de gener 2019.
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