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PAS funcionari

Equiparació del PAS
Un objectiu permanent de CCOO és aconseguir que tot el PAS gaudeixi de
les mateixes condicions de treball, incloses les econòmiques, amb
independència de la seva vinculació jurídica, és a dir, funcionari o laboral.
Amb la signatura del 5è Conveni Col·lectiu del PAS laboral d’una banda
es van fer paleses, entre d’altres, unes diferències econòmiques respecte del
PAS funcionari (algunes ja hi existien abans de la signatura) i d’altra banda es
va aconseguir altres millores noves, per exemple el Plus Conveni. Doncs bé,
quan les revindicacions les plantegem per a què també s’apliquin al PAS
funcionari, llavors els mateixos “agents” (les 7 universitats públiques de
Catalunya) no volen saber res.
Aquesta situació, completament inacceptable, en part és produïda per la
manca d’un Acord Marc del PAS funcionari de les universitats públiques
catalanes, les negociacions del qual es troben blocades per part dels
responsables universitaris.
Ara bé, creiem que la principal causa d’aquestes diferències es produeixen per
la manca de voluntat negociadora dels successius equips de Govern de la
UB per arribar al fons de les causes, malgrat els compromisos electorals.
Actualment la Gerència de la UB ha fet arribar a la Junta del PAS una proposta
d’Acord el qual es troba molt lluny atès que, entre d’altres problemes,
incrementa el diferencial existent entre ambdós col·lectius.
En full annex us presentem les diferencies produïdes fins a l’any 2009. Respecte
al 2010, com ja et vam informar, les universitats no garanteixen el compliment
de l’Acord del 100% de la paga extra de juny al PAS funcionari ni el pagament
del Plus Conveni al PAS laboral i això pot afectar al diferencial total.

Per l’equiparació del PAS!

DIFERENCIAL ANY 2009
Plus Conveni 1.845€ l’article 4.3 del Conveni:
300€ en pagament únic el mes d’octubre de l’any 2007
300€ en pagament únic el mes de gener de l’any 2008
460€ consolidables en el salari el mes de gener de l’any 2009
325€ en pagament únic el mes de gener de l’any 2010 (pendent)

Triennis

*

PAS F*

Import

PAS L

Import

Diferència*

Subgrup A1

641,02

grup 1

815,25

174,23

Subgrup A2

512,72

grup 2,3, 4

681,75

169,03

Subgrup C1

384,82

grup 2,3, 4

681,75

296,93

Subgrup C2

257,40

grup 2,3, 4

681,75

424,35

Subalterns

193,16

grup 2,3,4

681,75

488,59

Grups de l’EBEP: A1 equivalent a l’antic A; A2 al B; C1 al C, i C2 al D (inclou auxiliars de serveis/subalterns)

Llocs base
Subgrups/grups de classificació

Diferències retributives a llocs base

F

L

Llicenciat / tècnic sup.

A1

1

Tècnic 22

1

-1.849,28

Diplomat / grau mig

A2

2

Gestió 18

2

-699,30

Batxillerat / FP superior

C1

3

Administ. 16

3

-1.765,80

EGB / ESO / FP grau mitjà

C2

4

Auxiliar adm. 14

4

-430,75

-

-

Subaltern / aux.serv.

4

(rep compensació anual)

Certificat escolar (ex-Grup E)

Nivell F

Grup
L

Titulació per l'accés

Diferència/any (F - L)

Altres
•

0,5%: increment addicional des del 2004

•

Tiquets de menjador: per tardes treballades

•

Roba de treball. Ex: val de sabates, 2 tiquets a l’any

•

Jornada continuada

•

Jubilació parcial anticipada

•

Capacitat provada exempció de titulació
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