
MESA ESPECÍFICA DEL PAS FUNCIONARI

Companyes i companys,

El 10 d’abril passat es va fer la reunió de la Mesa Específica del PAS Funcionari 
que, com sabeu, deriva de la Mesa General d’Universitats Públiques Catalanes. 
Des del CAU,  volem fer-ne una valoració i presentar els criteris que entenem que 
s’han de complir perquè la Mesa del PAS Funcionari pugui consolidar-se i serveixi 
com  a  eina  per  millorar  les  nostres  condicions  de  treball,  incloent-hi  les 
retribucions.

El CAU estem clarament, i així ho hem manifestat sempre, a favor de crear un 
espai de negociació de les condicions de treball del PAS funcionari en l’àmbit de 
Catalunya  semblant  a  la  Mesa  Negociadora  del  Conveni  dels  companys  i 
companyes del  PAS laboral; això  sí,  amb un respecte absolut a la  capacitat 
negociadora de les juntes de personal de cada universitat i amb uns principis 
clars de lleialtat en la negociació que ens permetin defensar amb garanties les 
nostres reivindicacions. En aquest sentit volem fer una sèrie de consideracions i 
propostes:

• Demanem la negociació d’un acord general de les condicions de treball del 
PAS funcionari. És, però, imprescindible definir clarament els àmbits i els 
objectes de la negociació. Tenint en compte la diferència de les condicions 
de treball  del  PAS funcionari  que hi  ha actualment entre  les diferents 
universitats catalanes, seria bo, si més no, un acord de mínims que totes 
les universitats haguessin de complir de manera obligatòria (retribucions, 
jornades, horaris, nivells mínims, formació, etc).

• Com a pas previ a l’inici de les negociacions de les condicions de treball, 
és necessari que la Mesa del PAS Funcionari negociï i acordi dos temes que 
actualment  estan  a  sobre  de  la  taula  a  la  majoria  d’universitats: el 
cobrament lineal d’una quantitat econòmica (per exemple la mateixa que 
el plus conveni del PAS laboral) i l’increment de l’import del trienni.  Si ens 
en sortim en aquests dos temes,  podrem afirmar que la Mesa del  PAS 
Funcionari serveix; si no, potser ens haurem de replantejar algunes coses. 

• Exigim a les universitats i a la Generalitat, que hi és present i hi participa 
activament, un compromís clar en relació amb la Mesa del PAS Funcionari. 



Les  universitats  van  signar  el  Protocol  de  constitució  de  la  Mesa 
d’Universitats que estableix amb claredat que els temes específics del PAS 
Funcionari s’han de negociar en l’àmbit de la  Mesa Específica del PAS 
Funcionari.

• De moment no exigim, però sí demanem a CCOO i UGT que també van 
signar el Protocol de constitució de la Mesa d’Universitats, que s’aclareixin 
dintre de les seves organitzacions sobre quin ha de ser el paper que ha de 
jugar la Mesa del PAS Funcionari en les negociacions de les condicions de 
treball i les retribucions del PAS funcionari. És contraproduent presentar un 
llistat interminable de reivindicacions i temes a tractar quan, per exemple, 
els  temes  comuns  amb el  PDI  funcionari,  segons l’esmenta’t protocol, 
s’han  de  tractar  a  la  Mesa  General.  Hem d’intentar no  confondre  el 
personal creant falses expectatives.

El  resum de la  reunió de la  Mesa del  10  d’abril passat és molt senzill:  les 
universitats es van comprometre a respondre (sense data límit) a les propostes 
que des de CCOO i  UGT  els  van adreçar (ja  ho  expliquen ells  en els  seus 
comunicats); això sí, recordant-los  que molts dels temes plantejats s’havien de 
negociar a la Mesa General.  A partir d’aquí es va obrir un debat sobre quins 
temes s’havien de negociar en un àmbit o en un altre i si ja hi havia acord a la 
Mesa General sobre els temes a tractar.

En aquest moments és difícil, si més no per a nosaltres, preveure el futur real de 
la  Mesa  Específica del  PAS  Funcionari.  Malgrat  tot,  i  tenint  en  compte  la 
importància del moment i dels temes que s’han de negociar, el CAU continuarà 
estant disposat a mantenir els contactes que siguin necessaris amb totes les 
forces sindicals amb representació en les diferents universitats que permetin 
assolir un acord per arribar a una negociació real de les retribucions i condicions 
de treball de tot el PAS funcionari de les universitats públiques de Catalunya.

Barcelona, 30 d’abril de 2008

Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU)


