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PAS funcionari

Acord del PAS-F
La Secció Sindical de CCOO i els delegats i les delegades a la Junta del PAS* valorem de manera
molt positiva l’Acord assolit relatiu a les negociacions del PAS funcionari. Han estat unes
negociacions difícils i complexes ja què:
D’una banda, ateses les experiències negatives de l’any passat (la Generalitat va anul·lar les partides
pressupostàries “d’equiparació” i de RLT) no hem pogut assolir un Acord d’un increment lineal, en la
línia del Plus conveni. línia
D’altra banda, atès que la RLT es va paralitzar l’any passat i que entrar en una dinàmica de confecció
d’una de nova, com pretén la Gerència, ens pot portar massa temps, hem cregut molt necessari
implementar unes mesures urgents que arribin al personal aquest mateix any. És clar que aquestes
mesures no afecten a tothom, ni tampoc per igual, dependrà de la casuística de cada plaça ocupada.
Pel que fa a la demanda d’equiparació entre els col·lectius del PAS, s’ha aconseguit un full de ruta
que garanteixi una negociació anual (mes de setembre), així com un compromís de negociació d’altres
temes d’interès.
Pel que fa a les modificacions de la RLT, malgrat els condicionants mencionats més amunt, valorem
molt positivament el conjunt de les modificacions acordades, entre les que destaquem:
•

Les places més beneficiades són d’una banda les que menys cobren, les aux. administratives amb
nivell 14 i, d’altra banda, les de nivells intermedis administratives (les 18 i 20 amb c. específic 21)

•

També tenen un increment significatiu les places aux. administratives amb nivell 16 i les places
administraves amb nivell 16

•

D’altres places que, malgrat no arribar a la mitjana, queden a prop són les places d’ajudants
d’arxius i biblioteques i d’altres de caps, si bé aquesta dada és molt variable

•

L’anivellament del fons addicional (mesura 6) significa una certa racionalització de la situació actual
(veure les taules publicades a l’InfoPAS, amb un ventall desorbitadament gran). El criteri general
és el d’unificar les quantitats corresponents a un mateix nivell, de tal manera que en les places
amb possibles “dobles escales” es puja el complement inferior. Això provoca una casuística molt
variable en funció de l’escala, el nivell i el complement específic

Atesa la conjuntura de crisi actual i l’incompliment dels compromisos de la Generalitat de Catalunya
amb el finançament de les universitats, creiem que és molt important en aquest any assegurar i
consolidar uns increments al sou que beneficien a la gran majoria del PAS funcionari.
Però el preacord signat per la Junta només serà efectiu si el personal ho ratifica, per tant és molt
important la teva assistència a l’Assemblea General de demà dimarts.

El dimarts, tu decideixes!
* delegats i delegades de CCOO a la Junta: Òscar Bonet, Julia Esteban Charo Garrido, Lourdes
González, Manoli León, César Marín, José Peláez, Isabel Pifarré, Margot Rodriguez i Jordi Solà.

