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DOCUMENTACIÓ I INFORMACIÓ NECESSÀRIES PER A LES ACTUALITZACIONS DE L’RLT DEL PAS LABORAL I FUNCIONARI. 

 

 

COMISSIÓ DELEGADA DEL PAS  

14 novembre 2013 

 Documentació i informació necessàries 

 per a les actualitzacions de l’RLT del PAS Laboral i Funcionari 

 

 

 

A) Per cada lloc que es modifiqui o es creï , es descriuran  els 
punts que siguin necessaris dels que es relacionen a 
continuació.  
 

1. Denominació 
2. Adscripció i dependència orgànica 
3. Nivell (Llocs de funcionaris) 
4. Complement específic (Llocs de funcionaris) 
5. Complement de lloc de treball (Llocs de laborals) 
6. Sistema de provisió 
7. Grup. 
8. Requisits específics, si n’hi ha  
9. Formació específica, si n’hi ha 
10. Funcions del lloc. 
11. Tipologia (laboral o funcionari) 
12. Horari 
13. Titulació específica, si n’hi ha 
14. Especificació de subgrup, si n’hi ha   

 Per als llocs de treball dels que es només modifiqui  la 
 denominació, bastarà una succinta justificació del canvi de 
 nom.  

B) Es descriurà l’efecte sobre l’estructura orgànica de la unitat o 
unitats afectades pel canvi. 
 

C) En cas de canvi d’adscripció orgànica d’un lloc, el titular 
queda, per aquest sol fet, adscrit a la nova unitat. També 
s’aplicaran el punt F i la Norma Transitòria Primera. En el cas 
de que la persona afectada ocupi el lloc de manera definitiva, 
caldrà adjuntar-hi, si n’hi ha, la seva opinió. 
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D) S’informarà dels efectes econòmics de la modificació.  
 

E) L’assignació i les modificacions de NIVELL, CE i CLT caldrà 
justificar-les mitjançant  les seves funcions assignades  o els 
canvis que s’hagin produït en les mateixes i tenint en compte 
també la comparació amb els nivells retributius d’altres llocs 
per assegurar el manteniment d’un criteri d’equitat general. 
 

F) Els ocupants dels llocs modificats restaran en el seu lloc amb 
la mateixa condició administrativa que tenien fins la 
modificació (titularitat definitiva, comissió de serveis, etc.) 
excepte en els casos que un lloc passi de sistema de provisió 
de concurs general a concurs específic o una modificació 
substancial de la naturalesa del lloc (per exemple, un canvi de 
torn horari): en aquest cas s’aplicarà la norma del punt G i el 
lloc d’origen  podrà entendre’s amortitzat pel nou. 
 

G) Excepcionalment i sempre que es justifiqui,  els nous llocs 
creats  podran ser ocupats provisionalment d’acord amb la 
fórmula de temporalitat que sigui aplicable (comissió de 
serveis, etc.) fins la seva provisió reglamentària definitiva. (La 
resolució de comissió de servei, o del que sigui procedent, 
fixarà la data màxima de la seva durada, que mai podrà ser 
superior a l’establerta per la norma aplicable; arribada aquella 
data la comissió de serveis o la fórmula temporal utilitzada, 
decaurà automàticament). 
 

Norma transitòria primera: en el cas de llocs nous i en alguns 
dels que es modifiquin s’evitarà l’ús de les denominacions de 
Servei, Secció, si l’estructura a la que pertany el lloc no ho fa 
evident. Es denominaran de forma genèrica Unitat, Tècnic, 
Administratiu, etc. Quan es consideri que la major part de l’RLT 
ha estat actualitzada, i d’acord amb el nou model d’organització 
administrativa, es normalitzarà l’ús d’aquestes denominacions  
seguint els criteris que es fixaran. 

 
Norma transitòria segona: Els efectes econòmics de totes les 
modificacions* de la RLT, des de l’aprovació d’aquests criteris, i 
aprovades fins el 31 de desembre  de 2014 seran els mateixos. 

 

 
* Fa referència a funcions que ja es desenvolupen a la data de la primera modificació. 
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Norma addicional: la negociació a què es refereix l’article 166.1 
de l’EUB quedarà reflectida en un informe obligatori no vinculant 
de la Junta i del Comitè, cadascun respecte dels llocs de la seva 
competència (a aquest efecte, s’enviarà la informació 
corresponent als òrgans de representació amb un mínim de 10 
dies d’antelació). 
 
 

 

 


