Març 2011

Butlletí de la Secció Sindical de CCOO de la UB
SITUACIÓ DE L’ACORD DEL PAS - FUNCIONARI

El 19 de gener l’Assemblea general del PAS funcionari va ratificar el preacord de
22 de desembre que afecta al nostre col·lectiu. CCOO considerem molt important
fer un seguiment de l’estat d’acompliment dels terminis previstos als diferents
apartats, i que el personal ho sàpiga, per això t’enviem aquest breu resum.
Hi ha temes que ja comencen a portar endarreriments, en alguns casos prou
significatius (reglament d’interins, comunicació d’encàrrecs,...). CCOO exigim a
l’equip de govern el màxim rigor en els terminis de desenvolupament
previstos i que aquests no s’allarguin artificialment.


Apartat A.1. Reducció de jornada (entre 60 i 65 anys - gener)

Situació: fet. S’aplica des que l’Assemblea ho va ratificar


Apartat A.3. Personal interí (previst aprovar el Reglament al gener)

Situació: s’està negociant


Apartat A.4: Jornada continuada (previst constituir comissió al gener)

Situació: es va constituir la comissió el dia 14 de febrer i s’ha decidit realitzar
una consulta a tot el PAS-f, a partir del dia 8 de març


Apartat A.5. RLT (previst negociar els criteris al febrer)

Situació: no s’ha iniciat.


Apartat B: Fase 0 de la RLT (previst realitzar la proposta al gener)

Situació: fet. Es va aprovar en el Consell de Govern segons criteris relacionats a
l’Acord de 22 de desembre. Resta pendent d’aprovació pel part del Consell
Social (15 de març?)


Apartat C.2: concurs de trasllat (la UB donarà al personal les raons de
les places vacants que no han estat publicades - gener)

Situació: fet. Destaquem que és la primera vegada que això es realitza.


Apartat C3: Protocol de comunicació,... (facilitar a la Junta de PAS
informació de retribucions i encàrrecs, etc en el mes de gener)

Situació: s’ha realitzar una reunió per veure unes primeres dades i aclarir el
format, dintre de la legalitat, en el què es donarà la informació.

