
 

 

UNITS GUANYEM TOTS  
 
 

Davant la situació actual en què ens trobem les treballadores i els 
treballadors de la Universitat de Lleida, la unió de totes i tots és més 
necessària que mai. La Secció Sindical de la UGT serà enèrgica davant 
els grans reptes del futur més proper que vénen marcats pels continus 
atacs a les condicions laborals i socials. 
 
 
Quan un sindicat vol ser honest, lluitador, generós en esforços, 
emprenedor i clar en les seves manifestacions i en els seus projectes, és 
realment difícil treballar i avançar en situacions com les actuals. Per això, 
en els propers quatre anys, l’equip de treball de la Secció Sindical de la 
UGT  desenvoluparà un projecte adequat a la realitat, però sense perdre 
la il·lusió i la motivació, per continuar fent una bona tasca sindical amb 
caràcter i ambició. 
 
 
Prou de promeses que no es poden complir! 
 
 
Les delegades i delegats de la UGT treballem i treballarem pel 
reconeixement social i administratiu de les tasques que realitza tot el 
personal del PAS en tot l’àmbit de la Universitat de Lleida. És per això 
que, demostrarem en el dia a dia que són importants i imprescindibles per 
al correcte funcionament de la nostra Universitat. 
 

 

Tu ets la nostra força!!! 
 

 
 
 



 

Juntes i junts lluitarem per: 
 
 

 Reivindicar el paper del PAS dins la comunitat universitària,  fer que la 
Junta de PAS prengui la iniciativa i adopti un paper més actiu i 
protagonista 
 

 Negociar. Hem de mantenir el nostre tarannà negociador sent més 
enèrgics que mai, i aprofitar la nostra participació en la MESA 
d’Universitats, que és el veritable òrgan de negociació actual en el marc 
de les universitats públiques 
 

 Potenciar l’ús de les xarxes socials per tal de fomentar la participació del 
PAS i així informar dels temes que la Junta estigui treballant i negociant  
 

 Aconseguir major flexibilitat d’horaris que permeti la conciliació de la 
vida personal i laboral.  
 

 Renovar el pla de formació per promoure la carrera professional i vetllar 
per l’obtenció d’una formació de qualitat i pràctica  

 
 Elaborar una RLT que reflecteixi la realitat. Valoració real de les places, 

revisar i actualitzar les tasques, garantint la igualtat d’oportunitats  
 

 Vetllar per la racionalització i la transparència de les despeses de la UdL 
 

 Recuperar el poder adquisitiu que els treballadors públics hem perdut 
darrerament 

 
 Garantir l’acompliment dels acords signats  

 
 

 
 
  



 

Teletreball 

 

 Continuar amb el treball no presencial fins que no estigui regulat el 
reglament de Teletreball, per tal de poder fer conciliació. Així mateix, hem 
demostrat durant la pandèmia que podem fer teletreball de forma eficient 
 

 Aconseguir les millors condicions en l’Acord marc per al desenvolupament 
del teletreball del personal d’administració i serveis a les universitats 
públiques de Catalunya 

 

 

Jornada laboral, vacances i permisos 

 

 Revisar el reglament de la jornada laboral  

 Aconseguir el permís de reducció horària per a persones majors de 60 anys 

 Lluitar per fer les vacances en qualsevol període de l’any 

 Defensar la reducció del període de tancament a l’agost a 2 setmanes  

 

 

Recuperació de drets  

 

 Reclamar el pagament a tots els col·lectius per igual del premi de jubilació, 
ja reconegut per moltes sentències judicials 

 Reprendre el Pla de pensions 

 Recuperar el Fons d’Acció Social  
 
 

RLT 

 

 Necessitem una RLT real, justa i negociada per tal d’establir les tasques de 
cada lloc de treball 

 Lluitarem per equiparar a tot el PAS funcionari administratiu al nivell 16 

 Negociar l’equiparació de les secretàries de Departament i de Direcció de 
Centre a les de Vicerectorat 

 

CONCURSOS 

 

 Transparència en els concursos i les comissions de serveis  

 Seguirem insistint en què es compleixin els terminis legals per convocar els 
llocs de treball vacants 



 

Formació 

 

 Promoure una formació lligada als àmbits funcionals i a la promoció interna. 
Quan es realitzi un curs de formació que ja es pugui saber a quin àmbit 
pertany  

 Revisar el reglament de formació i l’acord de terceres llengües 

 Recuperar la matrícula gratuïta en estudis oferts per les universitats 
públiques catalanes i familiars de primer grau 

 

 

Qualitat universitària 

 

 Reivindicarem que el personal de la universitat és l’actiu fonamental del sistema 
universitari i que cal disposar dels efectius suficients per excel·lir en les nostres 
funcions 

 Treballarem per fer una universitat més humana i més propera 

 Lluitarem per un model d’universitat d’accés universal i crítica  

 

Equiparació entre col·lectius 

 

 Lluitarem per equiparar els mateixos drets entre els col·lectius PAS laboral i 
funcionari 

 Buscarem les sinèrgies per treballar, a la vegada i ser més forts a l’hora de 
negociar els nostres drets 

 

 

Interins 

 

 Lluitar perquè els processos d’estabilització del personal interí siguin més 
ràpids i àgils 

 Fer un correcte seguiment de la borsa de treball d’auxiliars administratius i 
ajudants i tècnics de biblioteca 

 

 

Prevenció de riscos psicosocials, igualtat i sostenibilitat 

 

 Activació del protocol d’assetjament al lloc de feina 

 Estudiar l’ergonomia dels llocs de treball i les seves condicions (llum, 
temperatura, ventilació) 

 Fomentar el reciclatge de residus i la seva retirada en condicions 


