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En el Claustre universitari del 6 de juny de 2011 un representant del PAS li va
reprovar el fet d’haver enviat al carrer a 51 PAS interins/es, en comptes de procedir
a la realització d’un nou nomenament. Vostè, en la seva resposta, va afirmar que això
era a conseqüència del resultat del concurs de trasllat de PAS funcionari. Semblaria
que es va limitar a llegir la nota que li van passar,... o potser encara pitjor, té un
desconeixement greu del funcionament normal dels concursos?
Segons la informació facilitada per Recursos Humans, 51 interins/es van ser
desplaçats en el concurs de trasllat de PAS funcionari i, a diferència del que s’ha fet
sempre en aquests casos, la Gerència no ha procedit a la seva recol·locació. Per tant,
i malgrat les explicacions donades per vostè en el Claustre de la UB, és fals que es
trobin a l’atur com a conseqüència directa del concurs. Se n’han anat al carrer per la
decisió unilateral presa per la Gerència, que hem de suposar compta amb la total i
plena conformitat seva.
Així mateix us volem informar d’aspectes molt importants per aclarir encara més la
injustícia comesa:
-

Com és ben sabut, en els concursos de trasllat, en la major part dels casos, les
mateixes persones que guanyen una plaça i desplacen un interí deixen un buit
en el lloc on treballaven, i per tant es pot procedir a fer la recol·locació de les
persones interines desplaçades el mateix dia.

-

La UB, en reunió mantinguda el 20 de juny, entre la Vicerectora d’Administració
i el director de Recursos Humans amb representants de la Junta del PAS
funcionari, va exposar la seva intenció de recol·locar de manera immediata a
22 persones el dia 1 de juliol. Els representants sindicals vam exposar la nostra
queixa per no procedir a la recol·locació de la totalitat d’interins fins el
desembre/2011, tal com s’ha fet amb la pròrroga de la resta de nomenaments
de personal interí que finalitzaven el seu contracte el 30 de juny.

-

La setmana següent, la UB es fa enrere de la seva generosa oferta, i el Gerent
ens comunica que les 51 persones aniran al carrer l’1 de juliol. Davant les
protestes sindicals els representants de la UB es comprometen a tornar a
nomenar els 51 interins entre juliol i octubre.

-

I per si no fos prou clara la tendenciositat de la Gerència, cal destacar que fins i
tot la mateixa Generalitat de Catalunya en les seves famoses instruccions per
limitar la contractació i nomenaments de personal temporal, fa una excepció,
precisament, amb els resultats dels concursos (apartat b de l’article 3.1 de la
Instrucció 1/2011).

A més, si el concurs estava resolt feia més d’un més, es prou clar que hi havia temps
més que suficient per haver trobat la forma de recol·locar al personal interí el mateix
dia 1 de juliol, però s’ha demostrat que no hi havia voluntat per fer-ho. S’ha
d’estalviar, i pel que veiem s’ha de començar pels més febles i anar-nos mentalitzant
del que volen fer: el gener de 2012 pot ser un drama!
Altres actuacions injustes de la Gerència a resultes del concurs:
-

Es bloquegen les places vacants de nivells 16 i per fer la mateixa feina es
retribuirà només com un nivell 14, en el cas del PAS fix que no té plaça en propietat,
o un nivell 12 si es tracta d’un interí!

-

A més aquestes persones tindran adscripció a Centre (pla pilot de mobilitat
interna!)

Per tot això li demanem:
Que exigeixi les responsabilitats oportunes per aquesta falsa informació que li
van passar, inclòs el nombre d’afectats que han estat 51 persones, i no 41 com va
dir vostè.
Que procedeixi de manera immediata al nomenament dels 51 interins.
Que procedeixi a desblocar les places afectades i que es facin les corresponents
adscripcions provisionals
Salutacions,

Secció Sindical CCOO-UB
PAS funcionari

