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Acta de reunió de la Mesa General de les Universitats Públiques Catalanes 
 
Acta núm. 1 
Data: 21 de gener de 2005 
Hora: 10:00 hores 
Lloc: Sala de Consellers del Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
Assistents: 
 
Sr. Josep M. Sentís Suñé, UdL, actua com a President 
Sra. Marta Borau de Galdákano, UB 
Sra. Enriqueta Vidal Doménech, UAB 
Sra. Roser Juan Ahicart, UAB 
Sr. Joan Montesinos Bernabé, UPF 
Sr. Miquel Amorós March, UdG 
Sr. José M. Sánchez Fernández, UGT 
Sr. Joan Carles Cañadas Lorenzo, UGT 
Sra. Pepa Sánchez Monterrubio, UGT 
Sr. Jordi Serra Raventos, UGT 
Sr. Josep M. Arrufat Gorrió, CCOO 
Sra. Rosa Queral Casanova, CCOO 
Sr. Enric València López-Gascó, CCOO 
Sr. Lluís Miró Solà, CCOO 
Sra. Maria José Saura, CCOO 
Sr. Victor Climent, CCOO 
Sr. Sergi Fillet Castella, CCOO 
Sr. Enric Campos Curbí, CCOO  
Sr. Ramon Bonastre Bertran, Representant del DURSI i Secretari 
 
 
Ordre del dia: 
 
1. Temes de negociació i calendari 
2. Reglament de funcionament de la Mesa General: presentació d’esmenes i  
    valoració 
3. Actuació de la Mesa General en funcions negociadores 
4. Torn obert de paraules 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 

1. Temes de negociació i calendari 
 
El President insta a les parts a que plantegin els temes que creuen que haurien de ser 
objecte de negociació per part d’aquesta Mesa General. 
 
CCOO manifesta que abans de tractar dels temes de negociació, s’haurien d’aclarir les 
competències de la Mesa, si bé consideren que es podrien tractar els temes següents, 
que tenen caràcter transversal: 
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a) Revisió salarial, els salaris de l’any 2004 i 2005, atès que hi ha temes 

pendents: els increments de l’any 2004 i l’aportació de 0,5% al pla de 
pensions.   

b) Pacte de lliberació sindical entre les Universitats. 
c) Complement autonòmic. 
d) Salut laboral. 
e) Estabilització de plantilla i millora de la precarietat laboral. 
f) FAS 
g) Model Universitari, adaptació a l’espai europeu. (Volen més participació 

dels treballadors en aquest àmbit).  
 
UGT també considera que, abans de parlar de temes de negociació, s’hauria de 
determinar el reglament de la Mesa, però el seu llistat de temes a tractar per aquesta 
Mesa és el següent: 
 

a) Revisió salarial. 
b) Estabilització de plantilles, després de l’entrada en vigor de la LOU i la LUC 

s’hauria de fer un estudi per establir i determinar quina és la realitat a les 
universitats. 

c) Acció social i formació. S’haurien de definir les polítiques a seguir. 
d) Drets sindicals. 
e) Processos de laboralització o funcionarització. 
f) Homologació del règim retributiu 
g) Riscos laborals. S’hauria de definir la política de prevenció. 
h) Projecte de Bolonya 
i) Funcions de l’AQU 
j) TEUS. S’hauria de trobar una solució. 

 
El President i representant dels òrgans de govern de les universitats considera que és 
cert que abans de parlar dels temes a tractar, s’hauria de regular el funcionament i 
l’àmbit competencial de la Mesa, comentant, però, que alguns temes ja s’ha començat 
a tractar en alguna de les Meses constituïdes, si bé per la seva transversalitat seria 
interessant que passessin a ser tractats per aquesta Mesa General, plantejant els 
temes següents: 
 

a) Seguretat i salut 
b) Drets sindicals 
c) Formació 
d) Mobilitat dels treballadors entres les diverses Universitats 

  
El representant del DURSI recorda que en el Protocol de constitució de la Mesa ja 
consta el plantejament general, si bé no hi ha problema en alterar l’ordre del dia i 
determinar què es negocia en aquesta Mesa i en les Submeses. 
 
UGT, està d’acord en canviar l’ordre del dia, però considera que abans fins i tot 
s’haurien de constituir les Meses dels funcionaris, atès que si la Mesa general té la 
funció de coordinació, no té gaire sentit que comenci a treballar sense que existeixin 
els ens que ha de coordinar. 
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CCOO, es mostra totalment conforme amb la necessitat d’establiment d’un calendari 
per a la constitució de les meses. 
 
El representant dels òrgans de govern de les universitats manifesta que no hi ha cap 
problema per fixar un calendari, si bé considera que potser abans de fixar el calendari, 
i precisament per poder establir la freqüència de les reunions, en funció de les 
necessitats, s’hauria de parlar de les competències de cada Mesa, per tant proposa el 
següent: 
 

1. Tancar el redactat del reglament intern de funcionament de la Mesa 
General 

2. Definir les funcions de les Meses 
3. Fixar el calendari de reunions 

 
En conseqüència, pensa que s’hauria de preparar una reunió de la Mesa General pel 
proper dia 3 de febrer de 2005 a la tarda, per tancar el tema del Reglament, per 
després poder passar a fixar les prioritats. 
 
CCOO no està d’acord amb aquesta proposta del President, atès que consideren que 
primer s’han de constituir les Meses de base per després, en tot cas, passar els temes 
a la Mesa General, doncs recorda que la funció de la Mesa General és la de 
coordinació.  
 
El representant dels òrgans de govern de les universitats comenta que part de la 
premissa exposada per CCOO és certa, però hi ha una part de la mateixa que no, 
doncs si bé en l’àmbit laboral el procés serà exactament aquest (que els temes 
passaran de la Submeses a la Mesa General) en l’àmbit funcionarial no serà així. 
 
CCOO, manifesta que la situació actual és que la Generalitat no ha volgut 
desenvolupar una Llei d’òrgans de representació, de manera que hi ha una situació de 
buit legal i per tant s’ha arribat al punt que legalment no hi podria haver Mesa de 
negociació dels funcionaris de les universitats. Però resulta que ara es crea una 
estructura que és difícil d’enquadrar dins la legalitat. 
Ara bé, per al funcionament d’aquesta Mesa General és essencial el reglament, pel 
tema de les funcions que ha d’assumir aquesta Mesa. Per tant, consideren que primer 
hi ha d’haver Meses de funcionaris de les universitats i des d’aquestes Submeses 
passar temes cap a la Mesa General. 
Així mateix, en relació amb el personal contractat laboral, consideren que els temes 
s’han de tractar allà on toca negociar-los, es a dir, a les Submeses. 
 
UGT manifesta que ells accepten el protocol establert i signat en el seu dia, i que per 
tant el sistema de funcionament ha de ser de dalt a baix, és a dir, és la Mesa General 
qui ha d’establir i orientar la negociació de la resta de Submeses. Altrament, de no 
acceptar-se aquest plantejament, s’hauria de tornar a iniciar el debat des de bon 
principi i signar, en el seu cas, un altre Protocol. De totes maneres, ells consideren que 
no hi ha impediment per a constituir immediatament les Submeses de funcionaris, 
encara que no hi hagi definit el Reglament de funcionament de la General, doncs 
recorda que per coordinar, abans hi ha d’haver els subjectes a coordinar. És el 
plantejament més coherent amb el Protocol signat el seu dia.   
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El representant dels òrgans de govern de les universitats considera que el més 
important és definir el marc de funcionament i competències i unificar les regles del joc 
entre les 4 submeses. Si bé manifesta que no hi ha cap inconvenient en constituir les 
submeses que falten i proposa com a dia per fer-ho el 3 de febrer de 2005, aprofitant 
més tard per reunir la Mesa General i treballar amb la distribució temàtica entre totes 
les meses. 
 
CCOO, la qüestió està en que tots els temes que pugui tractar la Mesa General han 
d’haver estat prèviament acordats per les Submeses, doncs només així es podrà 
treballar i negociar lliurament, atès que hi ha molts sectors que consideren que 
aquesta Mesa General és més aviat d’imposició i no de coordinació. Per tant, 
consideren que si són les Submeses qui lliurament decideixen passar els temes a la 
Mesa General  serà més senzill. 
 
El representant dels òrgans de govern de les universitats recorda que pel que fa a 
l’àmbit funcionarial en el Protocol signat en el seu dia ja queda molt clar que la 
organització va de la Mesa general cap a la Submesa i no a la inversa com proposa 
CCOO. 
 
El representant del DURSI comenta que s’ha de tenir en compte el fet de la 
importància política que es vol donar a aquesta Mesa, s’ha d’aclarir si es vol potenciar 
o desvirtuar. Així mateix, recorda que en el Protocol s’estableix clarament que tots els 
acords hauran de ser ratificats per les Submeses.       
 
El President manifesta que de fet la qüestió de fons que s’està plantejant és la 
mateixa, la voluntat de tots és que es clarifiqui el mapa competencial i funcional de la 
Mesa i que es faci el més aviat possible. Per tant, i per avançar anuncia que per a la 
propera reunió s’elaborarà una proposta, que evidentment, pot ser acceptada o no. 
 
UGT, comenta que amb el que es va pactar en el seu dia, per ells no planteja cap 
dubte, ni en el mapa, ni en res, doncs tot està molt clar en el Protocol. L’únic problema 
que veuen és d’aplicació o pràctic, per exemple: El tema de la formació la negociarà 
pel que fa els funcionaris la Mesa General, però i els laborals? Cediran aquesta 
negociació a la Mesa General?. En teoria el tema està força clar en el Protocol que 
tots han signat. 
 
Finalment, el President proposa el següent calendari i actuacions: 
 
Dia 3 de febrer de 2005 matí hi ha reunió del PDI laboral. 
Dia 3 de febrer de 2005 a la 13:00 hores constitució PDI funcionari. 
Dia 3 de febrer de 2005 a la 14:00 hores constitució PAS funcionari. 
Dia 3 de febrer de 2005 a les 16:30 hores reunió Mesa General. S’enviarà un primer 
document per començar a treballar. 
 
UGT es mostra conforme amb aquesta proposta. 
CCOO també està d’acord amb la proposta. 
 
Per tant, s’aprova el calendari d’actuacions proposats. 
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2. Reglament de funcionament de la Mesa General: presentació d’esmenes i 
valoració 

 
En aquest punt es comenta que s’hauria d’establir una hora d’acabament de les 
reunions, acordant totes les parts que aquesta sessió s’aixecarà com a molt tard a les 
14:00 hores. 
 
Entrant de ple en la negociació del redactat del reglament que es va facilitar en 
l’anterior reunió, CCOO comenta que les seves propostes són les que consten en 
l’escrit que s’adjunta a aquesta acta com a Annex núm. 1. 
 
Per la seva banda, UGT també exposa les seves propostes que s’adjunten com a 
Annex núm. 2. 
 
En aquest punt el representant del DURIS comenta que el reglament potser no hauria 
d’entrar en temes de funcions, que corresponia fer-ho al protocol ja signat és a dir, de 
les matèries a tractar, sinó bàsicament de funcionament intern, majories, etc. 
Proposant que a la vista de les esmenes es deixi l’aprovació del reglament per a la 
setmana vinent, per tal de que es puguin estudiar les esmenes proposades. 
 
CCOO en relació amb el tema de si el reglament ha de tenir funcions o no recorda que 
en el preàmbul es parla de funcions. Si bé acceptarien que no es parlés d’aquest tema 
en el reglament. A ells els hi agradaria que avui es pogués ja començar a parlar i 
concretar una mica de si hi ha esmenes acceptades, per avançar un xic. 
 
El representat dels òrgans de govern de les universitats comenta que per entrar a 
debatre la qüestió hauria de poder analitzar i estudiar amb tranquil·litat les propostes, 
doncs hi ha temes complicats com la complementarietat, la subsidiarietat, etc.). 
 
CCOO considera que si ja hi ha esmenes que es poguessin aprovar seria bo de fer-ho 
ara. 
 
Després d’analitzar breument les esmenes del reglament, els representants del òrgans 
de govern de les universitats accepten i per tant s’aproven les següents esmenes: 
 

a) Preàmbul, primer paràgraf. 
b) Article 1. 
c) Article 2, primer paràgraf. 
d) Article 2, quart paràgraf. 
e) Article 5, també estan d’acord que la presidència l’ocupi el Secretari General o 

el Director general de Recerca, però s’hauria d’acceptar per part del DURSI. 
f) Article 6 
g) Article 10, possibilitat de modificació del reglament  

 
El representant del DURSI agraeix la confiança que mostren les parts cap al 
Departament, si bé recorda que el DURSI no és part de la Mesa, i no pot presidir-la, i 
proposa que la presidència sigui rotativa entre les parts. 
 
CCOO comenta que en relació a les funcions pensen que aquestes han de sortir des 
del primer moment i això implica la necessitat de definir-les, altrament hi ha el perill de 
que la Mesa no funcioni per aquest motiu. 
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El representant dels òrgans de govern de les universitats considera que els temes a 
tractar poden ser canviants i per tant no és adequat incloure’ls en el reglament, es 
tracta d’una qüestió d’agilitat. 
 
CCOO, considera que la credibilitat d’aquesta Mesa vindrà determinada pel continguts 
negociats a la Mesa i pel fet de que el president sigui el Secretari general. Tot això farà 
que els acords presos tinguin aplicació. 
 
El representant dels òrgans de govern de les universitats manifesta que en el Protocol 
queda molt clara la qüestió de l’aplicabilitat dels acords i, per tant, no cal incloure-ho 
un altre cop. Recordant que ja hi ha una comissió de seguiment en aquest sentit. 
 
Finalment, doncs, s’acorda que per a la propera reunió del dia 3 de febrer, 
s’enviarà una proposta de reglament, introduint les esmes aprovades avui, per tal 
de poder treballar en els temes més conflictius. 
 

3. Torn obert de paraules. 
 
 
El President insta a les parts a intervenir si tenen quelcom per comentar. 
 
UGT manifesta que en relació amb al tema dietes es convenient crear un fons 
econòmic per a fer front a les despeses d’assistència, doncs per a la gent que és de 
fora de Barcelona és molt costós assistir a les reunions. 
 
Sense cap més assumpte per tractar, s’aixeca la sessió a les 12:45 hores, de la qual 
com a secretari estenc aquesta acta. 
 
 
 
        Vis i plau 
 
 
 
 
El Secretari       El President 
Ramon Bonastre Bertran     Josep M. Sentís Suñé 
 
 


