
 

 

 

 

 

 

Proposta de la Junta de PAS funcionari 

 

El PAS laboral que “ocupa” llocs de treball de PAS funcionari ha de tornar al seu àmbit. 

 

Resposta del Comitè d’Empresa 

 

El Comitè d’Empresa defensa que tots ells llocs de treball de l’àmbit d’informació i logística –

sigui quina sigui la seva categoria professional i catalogació jurídica actual- han d’estar 

catalogats dintre del règim jurídic laboral i adscrits orgànicament i funcionalment a l’àmbit 

d’informació i logística del centre, unitat o servei que correspongui. 

 

Les persones amb contracte laboral que actualment ocupen un lloc de treball d’auxiliar de 

serveis catalogat dintre del règim jurídic funcionarial continuaran en el seu lloc de treball i 

fent les mateixes funcions fins que Gerència, Junta i Comitè d’Empresa acordin 

definitivament la transformació o el canvi de règim jurídic dels llocs de treball d’auxiliar de 

serveis. 

 

Proposta de la Junta de PAS funcionari 

 

Que les places vacants originades a partir del 2013 vagin primer a concurs de PAS funcionari 

(segons catalogació actual, A2 i C1), i que puguin participar alhora el PAS laboral (segons 

l’EBEP per als casos de llocs de treball “funcionaritzats”). 

 

Resposta del Comitè d’Empresa 

 

A partir de l’aprovació i posterior publicació de la RLT del PAS laboral de la UB l’any 2013, 

Gerència hauria d’haver iniciat el procés de funcionarització del PAS laboral fix que ocupava 

els llocs de treball que van canviar de règim jurídic, i una vegada finalitzat el procés, s’hauria 

d’haver convocat el procés selectiu corresponent per cobrir els llocs de treball vacants en el 

que podrien haver participat del PAS funcionari de carrera i el PAS laboral fix d’acord amb les 

bases de la convocatòria que s’haguessin acordar entre Gerència, la Junta i el Comitè 

d’Empresa.  

 

Atès que Gerència va incomplir el seu compromís de posar en marxa el procés de 

funcionarització que hauria d’haver estat fruit d’una negociació prèvia amb els òrgans de 

representació del PAS, es va activar el punt 6.3.3 dels Acords Addicionals de la RLT que va 

tenir la seva màxima expressió el 17 de desembre de 2015 quan el col·lectiu de l’àmbit 

d’informació i logística va decidir que tots els llocs de treball s’havien de catalogar dintre del 

règim jurídic laboral. 
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A partir de la publicació dels resultats definitius de la consulta del 17 de desembre de 2015, 

el Comitè d’Empresa entén i defensa que tots els llocs de treball de l’àmbit d’informació i 

logística –independentment de la data efectiva del canvi- han de tenir el mateix tractament 

normatiu que la resta de llocs de treball catalogats dintre del règim laboral. 

 

En relació a les persones amb contracte laboral fix o nomenament de funcionari de carrera 

de la categoria d’auxiliar de serveis, tècnic de suport logístic o tècnic logístic que ocupen 

llocs de treball catalogats com a tècnic logístic (L2 o A2C1) amb caràcter definitiu o 

provisional, el Comitè d’Empresa entén que s’ha d’equiparar –com s’ha fet fins ara- el seu 

dret a la mobilitat per ocupar els llocs de treball vacants de l’àmbit mitjançant els processos 

selectius que corresponguin. 

 

En relació a les persones amb nomenament de funcionari de carrera d’altres escales o 

categories diferents a la d’auxiliar de serveis, tècnic de suport logístic o tècnic logístic que 

ocupen llocs de treball catalogats com a tècnic logístic (A2C1) amb caràcter provisional, el 

Comitè d’Empresa entén que, excepcionalment i per una sola vegada, se’ls podria habilitar 

per concursar als llocs de treball vacants de la categoria de tècnics logístics (L2) en les 

mateixes condicions que la resta del PAS funcionari i laboral de l’àmbit d’informació i 

logística, ja que la seva situació actual és fruit d’un procés selectiu provisional injust 

implementat unilateralment per Gerència amb un posicionament contrari del Comitè 

d’Empresa, però en cap cas imputable a les persones que van participar en el procés. 

 

 

Barcelona, 15 de juny de 2016 


