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Què volem fer els propers 4 anys? 
 

 La nostra feina sindical s’adreçarà, fonamentalment, vers la recuperació de drets socials i 
retributius que els treballadors públics vàrem perdre a partir de 2012. 
 

 És cert que gràcies a l’esforç  de tots hem anat recuperant  una part d’aquestes retallades, 
però hem d’aconseguir, com a mínim, tornar a la situació que ens trobàvem abans de la 
crisi econòmica. 
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L’any 2021, la nostra Universitat Politècnica de Catalunya, complirà 50 anys, per això: 
 

 Per aquesta legislatura  desitjaríem, també, contribuir a dissenyar una UNIVERSITAT 
moderna, compromesa, eficaç i igualitària  per dones i homes. 
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RECUPERACIÓ DE  DRETS SOCIALS I RETRIBUTIUS 

 Avançament en la recuperació de les pagues extres de 2013 i 2014 sostretes. 
 Recuperació dels dies d’assumptes personals i disposàvem abans de les retallades del 

2012. 
 Restabliment del Fons d'Acció Social. 
 Restabliment del pla de pensions. 
 Restabliment del sistema de jubilació parcial i anticipada. 
 Reducció horària pels majors de 60 anys 
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CONCURSOS i CARRERA PROFESSIONAL 

 Desenvolupament de les promocions internes. 

 Concursos de mèrits oberts i periòdics. 

 Ofertes públiques d'ocupació anual sense limitació de taxa de  reposició. 

 Desenvolupament normatiu  d’una carrera professional objectiva, homogènia  i 

negociada. 

 Establiment d’un pla de formació, d’acord amb les necessitats reals. 
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR 

 Millora del sistema del teletreball com a  via cap a la conciliació de la vida laboral, 

personal i familiar. 

 Implantació de les 35 hores setmanals i llibertat del treballador a escollir la jornada en 

còmput anual (opció d’acumular hores per les seves necessitats) 

 Més flexibilització dels horaris laborals d’entrada i sortida. 
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PLANS D'IGUALTAT. 

 Desenvolupament d’un pla d’igualtat obligatori com a totes les Administracions Publiques. 
 Cal promoure la reserva de places a les ofertes d’ocupació públiques per a les víctimes de 

violència de gènere i facilitar la seva mobilitat. 
 Creació d’una comissió dins de  la Universitat per tal d’eradicar desigualtats per raó de 

gènere així com de conductes sexistes. 
 Elaboració d’un  protocol d’actuació davant l’assetjament sexista a la feina. 
 Establir un protocol únic contra la violència de gènere per a tota la Universitat. 
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PREVENCIÓ DE RISCOS I SALUT LABORAL. 

 Renovació dels Plans de prevenció de riscos laborals 
 Adaptació dels llocs de treball per raó de salut. 
 Millorar els sistemes de detecció i prevenció davant l'exposició a substancies perilloses 

en els llocs de treball. 
 Protocols de violència externa: acció preventiva en tots els llocs de treball amb risc 

d'agressions. 
 Aplicació  obligatòria de protocols d'assetjament laboral i sexual per a tot el personal. 

  



 

ELECCIONS Comitè d’Empresa 
PROGRAMA ELECTORAL 

 
 

NO  EXTERNALITZAC IONS  I  INCREMENTS  DE PERSONAL  

 No a la externalització de  funcions, serveis i competències pròpies de la Universitat  a 

través d'encàrrecs o contractes de gestió a empreses externes. 

 Ha de ser la Universitat l’encarregada de proveir els serveis propis. 

 Negociar un pla estratègic amb la Universitat per a la recuperació  de les plantilles. 
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 Jordi Cuesta Fabregó 

 Federico Sánchez Balfegó 

 Josep Rial Fito 

 Maria del Carmen Zamora Arredondo 

 Lidia Lanza Prieto 

 Juan Manuel Moreno Moreno 

 Xavier Murtra Masot 



 

 


