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*/Estat de les negociacions del PAS funcionari i accions que s’han decidit emprendre /* 
 
 
A l’assemblea del PAS funcionari celebrada el passat 3 de juny, es va exposar l’estat de 
les negociacions entre la gerència i la junta envers l’acord de plantilla que ha de 
reconèixer les categories professionals del nostre col·lectiu. 
 
Envers la proposta de gerència, tenim els següents punts de desacord: 
 
La gerència encara no ha presentat una anàlisi global de tota la plantilla. Manquen 
àmbits importants com Biblioteques, Escola de Postgrau, Serveis a la Comunitat, Àrees 
Centrals. No concreta les reclassificacions que s’estan proposant: a quines àrees o 
serveis centrals ni a quines places. Tampoc es concreta pels àmbits territorials, on la 
proposta a més discrimina els salaris per la via complementària en funció del volum.  A 
més no aporta cap criteri ni argument que justifiqui el perquè certes places es 
reclassifiquen i unes altres no. 
 
La proposta de plantilla de gerència afecta al 50% de la plantilla, deixant al 50% restant 
al marge del reconeixement professional. Per aquest resultat, no sabem quins factors 
s’han utilitzat, per tant els elements de mesura han estat totalment arbitraris i sense cap 
intervenció dels agents socials en el procés d’elaboració dels suposats perfils. 
 
L’únic criteri que la gerència ha defensat a la seva proposta és el de “supervisió”, 
prioritzant amb aquest argument les àrees centrals envers els territoris. Per acabar-ho 
d’adobar, discrimina el volum de les gestions acadèmiques i econòmiques pel 
complement específic que assigna al gestor i a cada un dels administratius responsables 
d’aquests àmbits. Així tenim gestors i responsables administratius de primera, segona i 
tercera categoria, amb un complement específic que no consolida a les seves 
retribucions, amb el risc de perdre’l en qualsevol moment, ja sigui per decisió d’una 
futura gerència o bé pel fet de canviar de lloc de treball (concurs i/o trasllat). 
 
El que la Junta i el PAS funcionari esperem d’aquest anàlisi de plantilla és que es 
reconegui la major qualificació i nivell d’exigències d’un bon nombre de llocs de 
treball,  que passarien de l’escala C a la B i de la B a la A. La qual cosa ens afegia un 
altre problema a resoldre:  el requeriment de la titulació exigida en cada cas. Ambdues 
parts vam acordar la conveniència de crear una titulació pròpia que facilités l’obtenció 
d’aquest requeriment, retribuint al treballador a mida que anés assolint crèdits. 
 
Doncs bé, quan ja semblava que teníem un acord al respecte, la gerència ens va 
sorprendre amb una proposta que feia que els companys de l’escala B proposats per a 
ser promocionats a l’escala  tècnica, se’ls pagava per la via complementària aquesta 
diferència, eximint-los d’obtenir la titulació que la resta de companys havia de fer 



l’esforç d’aconseguir. 
 
El que la Junta i el PAS funcionari espera d’aquest anàlisi de plantilla és que es 
reconegui amb igualtat de criteris la feina que assumeixen tots els treballadors, ja siguin 
tècnics, gestors, administratius o auxiliars; d’àrees centrals o de territori. 
 
Una antiga fórmula, que la gerència apunta per a resoldre el tema de manca de titulació, 
és convertir, en un futur immediat, algunes d’aquestes places de tècnic en places de grup 
1 de pas laboral, facilitant una vegada més, a certs treballadors, el reconeixement de la 
seva categoria, deixant al marge a la resta, que per descomptat si volen assolir la 
categoria, hauran d’obtenir el títol exigit. 
 
No podem permetre que aquesta gerència, que té instruccions de l’equip de govern per 
posar ordre en les nostres retribucions, i pal·liar les diferències amb el pas laboral, acabi 
imposant el seu criteri i faci créixer les nostres diferències amb salaris diferenciats i amb 
“complements” que algun dia poden desaparèixer, com esperem desaparegui aquest 
malson. 
 
És per tot això que hem decidit emprendre les següents accions coincidint amb les 
proves d’accés a la universitat (PAAU): 
 
·        *10 i 11 de juny* campanya d’informació als futurs estudiants repartint octavetes 
a l’accès als centres i aules, RENFE, FFCC i vies d’accès a la universitat. Cercavila per 
tot el campus, informant de les nostres reivindicacions a tothom. 
 
 
 
·        *12 de juny* concentració al Rectorat per fer entrega a la gerència de la plantilla 
que volem. Farem de la gerència una gran ortopèdia on tots nosaltres entregarem la 
nostra plantilla (eslògan peu) amb la categoria que ens mereixem. 
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