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PAS: LLUMS I OMBRES 
 
En la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic del 21/9/2020 la IAC-
CATAC vam presentar a l’administració les problemàtiques que estan vivint aquest inici de curs 
2020-2021 el personal subaltern i el personal auxiliar administratiu dels centres educatius 
demanant solucions a l’administració. Aquest n’és el resum: 
 

PERSONAL SUBALTERN 
 
Cada vegada que hi ha processos d’oposició del personal docent, molts centres educatius de 
secundària fan acollida dels tribunals opositors a les seves instal·lacions. Aquesta situació 
comporta que hagin de tenir suport de personal subaltern fora del seu horari laboral. Moltes 
vegades hem de recordar què diu la normativa vigent. 
 
El Decret de jornada i horaris al seu preàmbul diu que la proposta d’horari del personal PAS ha de 
ser per a tot el curs; que aquest només es pot modificar per una situació d’urgència i per 
necessitats del servei, com ara que un company/a estigui malalt/a i el seu horari s’hagi de cobrir, 
per exemple. Afegeix, també, que l’horari s’ha de realitzar continuat o en dos trams amb un 
descans mínim de 30 minuts i que la persona treballadora pot sol·licitar l’horari tenint en compte 
la conciliació laboral i personal. 
 
A més, el Reial decret legislatiu 2/2015 (Estatut bàsic del treballador) preveu a l’article 34.3 que el 
descans entre jornades és de 12 hores com a mínim. 
 
El Decret de jornada i horaris, a l’art. 6, estableix que en situacions excepcionals es poden fer 
serveis extraordinaris per motius extraordinaris i/o per causa de força major, que han de quedar 
degudament acreditats. Aquests serveis són de caràcter absolutament voluntari i remunerats. 
 
L’EBEP (RDL 5/2015, de 30 d’octubre), art. 24, parla de retribucions complementàries i concreta al 
apartat d) en cas de serveis extraordinaris fora de l’horari de la jornada laboral. 
 
Finalment al Document de Gestió de Centres que fa públic cada any el Departament d’Educació, 
es reitera el fet que l’horari del personal subaltern és per tot el curs i es detallen les tasques de tot 
el personal del PAS, i és més que evident que entre aquestes tasques no hi ha l’obligació de fer 
serveis extraordinaris. 
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A la Mesa Sectorial de Negociació del Personal d’Administració i Tècnic del 21/9/2020 i a petició 
de la IAC-CATAC, ha quedat clar que tot l’anteriorment exposat és correcte. Per això volem aclarir 
i reiterar el següent: 
 

a) El personal subaltern té un horari laboral supeditat a les necessitats del centre. 

b) Els processos d’oposicions de docents així com altres situacions extraordinàries (cursos de 

normalització lingüística, etc.) no són activitat normal de centre. 

c) Les situacions extraordinàries i, per tant, de suport voluntari, han de ser remunerades. 

d) Aquest suport de caràcter voluntari no ha d’incidir en la jornada del personal subaltern. 

 

PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIU 
 

Dins del cos d’auxiliars administratius ens hem trobat que hi ha companys/es que pregunten per 

la possibilitat de fer teletreball i sovint es troben amb la negativa de l’equip directiu, amb l’excusa 

de la necessitat que la seva tasca sigui presencial, doncs bé: 

 

a) El personal administratiu es troba dins dels grups de treball que SÍ pot fer teletreball sempre 

que l’atenció al públic no es vegi afectada, segons les instruccions vigents arran de la situació 

COVID. 

b) Als centres de primària, les tasques del personal auxiliar administratiu estan reflectides a les 

instruccions d’organització de centres que el departament fa públiques cada curs:          

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_PAS.pdf 

c) És obligació de l’ajuntament cobrir la plaça de personal subaltern i garantir que les tasques 

pròpies del cos les faci a qui li pertoqui (no és feina dels/de les administratius/ves). 

 

Borsa de treball de PAS interí: A la Mesa Sectorial de Negociació esmentada més amunt, la IAC-

CATAC vam tornar a reiterar la necessitat que es faci pública la borsa de treball de PAS interí que es 

va aprovar fa més d’un any. Si més no fins que no sigui pública que es respectin els acords signats i 

els criteris pactats aplicats a les ofertes de treball d’ATRI.  

 

Equips de Protecció Individual (EPI): I no oblideu que, en la situació que estem patint, és un deure 

moral envers als altres exigir els EPI i totes les proteccions adequades per donar de forma segura el 

servei que la persona administrada mereix i tothom volem oferir. 

 

educacio@catac.cat 

www.catac.info 

https://documents.espai.educacio.gencat.cat/IPCNormativa/DOIGC/ORG_PAS.pdf
mailto:educacio@catac.c

