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JPAS

Sra. Vicerectora d’Administració
Carme Panchon
Senyora,
En la reunió que vam mantenir al passat dimecres 9 de gener de 2013, amb Comitè
d’Empresa i Junta de PAS, ens vareu entregar un llistat “d’encàrrecs de funcions”, el
qual havíem demanat amb anterioritat, sobre el que vam fer una sèrie de preguntes de
les quals encara estem esperant respostes.
Seguidament us relacionem les preguntes per tal de que les pugueu respondre per escrit,
a més de manifestar el nostre desacord i rebuig amb la mesura que s’ha pres:
1. En el llistat hauria de figurar la situació de les persones abans de rebre
“l’encàrrec.”
2. Explicació motivada de les necessitats de fer aquests augments salarials en
aquests moments.
3. Quin és el cost d’aquesta mesura?
4. Com és reflectirà en el pressupost de la UB?
5. Explicació de quines són les noves funcions de major responsabilitat que estan
realitzant aquestes persones.
6. Informació de si hi ha més casos des de l’1 de gener de 2012
7. Explicació de perquè no s’ha fet publicitat per a informar al PAS
8. Explicació de perquè aquets casos no segueixen el procediment que altres molts
llocs tenen previst des de fa anys, és a dir, el procés previst en l’elaboració de la
RLT: Descripció i Valoració dels Llocs de Treball.
9. En l’actualitat hi ha moltes retallades i mesures que s’han pres en perjudici del
PAS amb l’excusa de la legalitat. Aquestes pujades de nivell i/o CE representen
una pujada efectiva de sou, i, per tant, il·legal.
Per últim, aquests encàrrecs temporals que, segons dieu en el vostre escrit, duraran fins
la data d’aprovació del Pla d’organització i ordenació de les estructures administratives,
segons les nostres informacions, no es corresponen amb cap aprovació formal pel
Consell de Govern, ni tant sols de l’Equip de Direcció de la UB, per la qual cosa
considerem que s’ha vulnerat la legalitat.
Per tot això, davant la gravetat dels fets, a banda de realitzar una protesta formal pel
procediment emprat, demanem urgentment la informació relacionada.
Esperem tenir una resposta adient i el més aviat possible.
La presidenta de la Junta de PAS

Margot R. Coria
Barcelona, 30 de gener de 2013

