
COMUNICAT DE LA JUNTA DE PAS FUNCIONARI 
 

A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA 
 
 
  
Companyes i companys, 
 
els treballadors i treballadores que conformen el personal d’administració i serveis 
funcionari (PAS-F) de la UAB som qui realitzem la gestió administrativa de la UAB. 
 
Als últims anys la nostra feina ens ha comportat l’assumpció de nous processos i 
tasques que s’han assumit des de tots els àmbits, ja siguin àrees centrals o territorials 
(centres, departaments, biblioteques, etc.) . 
 
Aquests canvis que han estat necessaris per adaptar-nos a les noves necessitats de la 
comunitat universitària han fet que els “perfils” on es recullen les nostres funcions hagin 
quedat totalment obsolets respecte a les tasques que realment desenvolupem als nostres 
llocs de treball. 
 
A aquesta escletxa entre allò que és oficial i la realitat li hem d’afegir un altra creada per 
l’arbitrarietat de la gerència que, mitjançant les “noves mesures”, ha anat pujant de 
categoria i de sou a uns pocs treballadors sense cap més lògica que la seva voluntat, 
afegint així a la insatisfacció general el greuge comparatiu. 
 
Ja fa dos anys que la Junta de PAS funcionari ha reclamat, per totes les vies possibles, a 
la gerència la negociació d’un acord de revisió global de plantilla per tal d’adequar els 
perfils i les categories a les tasques que realment estem assumint des de fa anys. Com 
que no hi havia manera de que la gerència fes la seva feina finalment la pròpia Junta de 
PAS-F va presentar una proposta per encetar la negociació  el passat mes de gener. 
 
Ara la gerència diu que té pressa i que hem d’arribar a un acord en dos mesos. Per 
nosaltres no quedarà i la Junta s’esforçarà a la negociació tant com ho fa tot el PAS-F 
cada dia per respondre a les demandes de la nostra universitat. El problema és que les 
propostes que ens arriben per part de la gerència, no apunten a que anem pel bon camí. 
 
D’una banda, considera que la “supervisió de processos” és el factor determinant a tenir 
en compte en la valoració de les places de superior nivell i que, a més, aquesta 
supervisió de processos es dona bàsicament a les àrees centrals (Rectorat). Amb aquest 
argument, es relega a una segona línia la feina que es desenvolupa als territoris 
(facultats, departaments, biblioteques, etc.) on també es supervisa i es realitzen altres 
funcions tant o més importants pel bon funcionament de la universitat. 
 
Si el que la gerència pretén amb aquest argument és l’enfrontament entre treballadors 
d’àrees centrals envers treballadors d’àmbits territorials, s’equivoca. La gestió de 
qualitat d’aquesta Universitat s’assoleix gràcies a l’esforç i la professionalitat de tots els 
treballadors. El que la Junta precisament exigeix és el reconeixement de les tasques de 
tots els treballadors, ja siguin d’un àmbit o d’un altre, amb criteris objectius que 
reconeguin la categoria i especialització de tot el PAS funcionari de la UAB. 
 



Al mateix temps, la gerència pretén arribar a un acord merament econòmic on, en 
comptes de reconèixer les categories que han de tenir els llocs de treball segons les 
seves funcions reals s’utilitzen les retribucions complementàries (complement específic) 
per donar una mica més de diners a alguns treballadors i eludir aquest reconeixement. 
 
L’altre gran obstacle és la carrera professional. Des de la Junta hem fet arribar a la 
gerència una proposta que permeti, a través de la formació, la promoció en el lloc de 
treball per la totalitat de la plantilla del PAS-F sigui quin sigui el seu àmbit o horari 
laboral. Encara que se’ls omple la boca parlant de carrera professional, a la pràctica el 
que la gerència pretén és allargar el temps per a la promoció i fer dependre aquesta de la 
voluntat del cap directe. 
 
Per acabar-ho d’adobar la Gerència ha suspès la sessió de negociació prevista per dijous 
passat sense donar cap mena de justificació, cosa que creiem que hem de posar en 
coneixement de la comunitat universitària. 
 
Si no hi ha més anul·lacions les negociacions continuaran el 15 de maig. Us mantindrem 
informats de la seva evolució i de les accions que, col·lectivament decidirem i 
emprendrem  si no aconseguim avenços significatius. 
 
JUNTA DE PAS FUNCIONARI 
 
Bellaterra, 13 de maig de 2008 


