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VIè CONVENI COL∙LECTIU DEL PERSONAL LABORAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Tal i com es va informar en el Butlletí de Gerència
número 42, el 27 de juny es va constituir la Mesa
Negociadora del VIè Conveni del personal laboral
de les universitats públiques catalanes, amb la
finalitat de poder arribar a un acord d’un nou
conveni col∙lectiu.
La negociació s’ha dut a terme sota el principi de
mantenir en la majoria dels seus termes el Vè
Conveni Col∙lectiu i introduir totes aquelles
modificacions tècniques necessàries per adaptar
se als nous requeriments legals.
Finalment, el 5 de juliol de 2013, és va signar el VIè
Conveni col∙lectiu del personal laboral al servei de
les Universitats Públiques Catalanes, amb vigència
fins al 31 de desembre 2015.
Bàsicament, els canvis introduïts en el VIè Conveni
són:


Mentre estigui limitada l’aprovació d’oferta
pública d’ocupació, els concursos pel torn de
trasllat quedaran limitats al personal de la
pròpia universitat i el procediment de provisió
de vacants finalitzarà en el torn de promoció
interna.



Adaptació de la composició del tribunal
qualificador dels processos de selecció al que
estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.



Adaptar el termini d’encàrrecs de superior
categoria, en els casos que el titular de la
plaça gaudeixi de reserva de lloc de treball, a
la seva durada de l’esmentada reserva.



A partir del 2014, canvi en la distribució
retributiva, passantse de 15 a 14 pagues
extraordinàries, establintse el mateix període
de meritació que el del personal funcionari.



La totalitat de triennis de cada treballador/a es
percebrà segons la quantia corresponent al
grup professional en que estigui prestant serveis
el treballador/a.



Aplicació de totes les llicències i permisos que
consten en l’acord Concilia de la Mesa
General d’Universitats.



Establiment de la possibilitat de notificacions
per mitjans electrònics.



Inclusió d’ una nova excedència voluntària per
interès particular amb reserva de lloc treball,
amb els termes previstos en la Llei 5/2012 de
mesures fiscals i financeres.



Adaptació del quadre de classificació
professional amb indicació de les actuals
titulacions oficials.



S’afegeix un annex amb la taula de les
afectacions normatives sofertes durant els
darrers dos anys.

El Consell de Govern en sessió de 24 de juliol i el
Consell Social en sessió del 26 de juliol han aprovat
el
VIè
Conveni
Col∙lectiu
del
personal
d’administració i serveis laboral. Un cop estigui
aprovat per totes les universitats públiques
catalanes es trametrà a l’autoritat laboral per a la
seva revisió i publicació en el Diari Oficial de la
Generalitat, moment en que entrarà en vigor.
Mentre no es publiqui, la Mesa de negociació del
VIè Conveni va acordar prorrogar la vigència del
Vè Conveni del PAS laboral.

