
ACORD COMPLEMENTARI A L’ACORD DE BASES REGULADORES PER A LA MOBILITAT VOLUNTÀRIA 
DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL FIX MITJANÇANT LA PROVISIÓ TEMPORAL DE 
LLOCS DE TREBALL PER MOTIU DE JUBILACIÓ PARCIAL 

En data 29 de juliol de 2016, en el marc de les negociacions amb el Comitè d’Empresa de la UB i amb 
la voluntat de fomentar la mobilitat del personal laboral fix, la vicerectora d’Administració i 
Organització, el gerent i el Comitè d’Empresa del PAS van signar l’Acord de bases comunes reguladores 
per a la mobilitat voluntària del personal d’administració i serveis laboral fix mitjançant la provisió 
temporal de llocs de treball per motiu de jubilació parcial. 

Segons aquell acord, en cas que calgui formalitzar un contracte de relleu en aplicació del que disposa 
el Pla de jubilació parcial del PAS laboral de la UB subscrit el 21 de gener de 2009, el lloc s’ha d’oferir 
en primera instància al PAS laboral fix que reuneixi els requisits. A tal efecte, l’acord estableix el 
procediment que s’ha de seguir, amb una convocatòria que respecti els principis d’igualtat, mèrit i 
capacitat. Així mateix, determina que l’adjudicació del lloc a un membre del PAS laboral fix s’ha de fer 
efectiva mitjançant una adscripció temporal excepcional, que segons la clàusula cinquena de l’acord 
s’ha de mantenir mentre perduri la situació de jubilació parcial, i mentre no es proveeixi el lloc de 
treball de manera definitiva. També disposa que al PAS laboral fix adjudicatari de l’adscripció temporal 
se li reserva el seu lloc de treball si l’ocupava amb adscripció definitiva. 

No obstant això, arran de la funcionarització de determinades places, especialment del Centre de 
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI), es fa necessari acordar expressament que en 
els casos en què el PAS laboral fix estigui en una adscripció temporal a un lloc de treball de 
funcionari a conseqüència d’una jubilació parcial es mantingui l’acordada adscripció temporal 
d’aquest PAS laboral fix adjudicatari . 

El present acord se subscriu havent considerat que actualment la catalogació d’aquests llocs de treball 
està pendent de resolució judicial per un conflicte col·lectiu. 

En conseqüència, la Gerència de la UB, la Junta del PAS funcionari i el Comitè d’Empresa del PAS 
laboral,  

ACORDEM: 

Primer. Que, arran de l’aplicació de l’Acord de bases comunes reguladores per a la mobilitat 
voluntària del personal d’administració i serveis laboral fix mitjançant la provisió temporal de llocs de 
treball per motiu de jubilació parcial, el PAS laboral fix amb adscripció temporal adjudicatari d’un 
lloc de treball 



catalogat dins del règim funcionarial continua en la situació d’adscripció temporal fins que, mitjançant 
concurs, aquest lloc de treball s’adjudiqui de forma definitiva, d’acord amb la clàusula cinquena de 
l’acord de bases comunes referenciat. Pel que fa al contracte de relleu corresponent, es continua 
aplicant el que preveu la clàusula novena del Pla de jubilació parcial del PAS laboral de la UB subscrit 
el 21 de gener de 2009. 

Segon. Que la continuïtat en la situació exposada s’ha de formalitzar mitjançant una resolució expressa 
de pròrroga de l’adscripció temporal, fins que el lloc de treball s’adjudiqui definitivament mitjançant 
un concurs o fins que s’esdevingui qualsevol causa legítima d’extinció, fent constar la conservació de 
la condició de PAS laboral fix i la reserva del lloc de treball que es tingui amb adscripció definitiva. 

Barcelona, 17 de desembre de 2020 

Josep Oriol Escardibul Ferrà 
El gerent 

Andrés Jiménez Guerrero 
President del Comitè d’Empresa del PAS Laboral 

Joan Manuel García Giménez 
Secretari del Comitè d'Empresa del PAS Laboral 
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