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Benvolguda Gerent, Oiga Lanau 

El passat divendres, dia 9 d'octubre, va presentar les futures unitats transversals de gestió (UTG's) 

al Campus de Terrassa. Posteriorment, el dia 13 d'aquest mateix mes, va enviar la documentació 

relativa a la creació d'aquestes UTG's. Com a CCOO volem manifestar-li la nostra desavinenc;a en un 

punt important. 

En la proposta d'UTG del Campus Terrassa s'estableix el Cap de Serveis Tecnics i de Laboratoris 

com a Cap2 N3, el que suposa la consideració d'una plac;a laboral com a funcionaria. No estem 

d'acord. 

Les raons són les següents: 

• 

• 

• 

• 

El 9 d'octubre el principal argument de la Gerent per definir aquesta plac;a com a 

funcionaria va ser que la persona que la ocupés "desenvoluparia tasques de gestió". El 

manual de perfils de la UPC -Acord núm. 32/2005 del Consell de Govern- contempla el 

perfil laboral Cap de Taller o Laboratori de la família Gestor en l'ambit de Laboratori i 

Taller. Per tant, no és necessari considerar l'esmentada pla~a de Cap de Serveis Tecnics i 

de Laboratoris coma funcionaria . 

Aquesta decisió suposaria un greuge pel Personal d' Administració i Serveis Laboral (PASL} . 

Des de 2012 practicament no surten places laborals de promoció i trasllat a la UPC, cosa 

que, per altra banda, permet !'actual marc legislatiu tot i el seu caracter restrictiu. La 

consideració d'aquesta pla~a coma funcionaria agreujaria encara més aquesta situació. 

S'han de respectar les places de Cap deis ambits laborals. El contrari compromet el futur 

de la carrera professional del PASL. 

Finalment, considerem que la decisió de considerar la plac;a Cap de Serveis Tecnics i de 

Laboratoris com a funcionaria, cas de donar-se, suposaria una vulneració de l'acord de 

perfils, signat al 2005 i encara vigent. Ja li avancem que el nostre desig és sortir d'aquest 

atzucac i que no ens agrada ria veure'ns avocats a un procés judicial per aquesta qüestió. 

Salutacions, 

Responsable de CCOO del PASL 

Barcelona, 26 d'octubre de 2015 


