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PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS 
 

MITGES JORNADES I CLAU DE MOBILITAT 
 
Ateses les nombroses consultes rebudes, CCOO us informem sobre la situació actual de les mitges 
jornades i la clau de mobilitat del personal PAS de centres educatius. 
 
Mitges Jornades 
 
A la darrera reunió del Grup d’Estabilització, depenent de la Mesa General de Negociació, Funció Pública 
ens va comunicar que la totalitat dels llocs de treball de mitja jornada del personal PAS de centres 
educatius es convertirien en llocs de jornada sencera (vegeu CCOO INFORMA 16/2023). 
 
Així, a la reunió d’ahir de la Mesa Sectorial de Relació de Llocs de Treball (RLT) es va acordar la conversió 
dels 856 llocs de treball de mitja jornada del personal PAS de centres educatius a jornada sencera, només 
resta la seva aprovació per part de la Comissió Tècnica de la Funció Pública que es realitzarà en breu. 
 
Clau de Mobilitat 
 
La clau de mobilitat a la RLT implica que el personal afectat pot ser enviat a treballar temporalment o 
periòdicament a centres de treball diferents del seu centre principal. Funció Pública ens va informar que en 
un termini molt breu també desapareixeran totes aquestes claus de mobilitat, encara que 171 d’elles 
es mantindran almenys fins a finals de març atès que del 6 al 20 de març es fa la preinscripció d’educació 
infantil i primària i és necessari que el nou personal sigui assessorat per part del personal més veterà. 
 
Condicions laborals del personal PAS 
 
Tal i com us informàvem al resum de la darrera Mesa Sectorial (vegeu CCOO INFORMA 22/2023), es 
crearà un grup de treball depenent de la Mesa Sectorial on, per fi, responsables de Funció Pública, del 
Departament d’Educació i representants del personal tractarem les problemàtiques específiques del 
col·lectiu PAS per cercar-hi solucions (funcions, tasques, horaris, formació, ràtios, borsa de treball, 
substitucions...). La primera reunió d’aquest grup de treball està convocada per al proper 29 de març, 
podeu fer les aportacions que considereu oportunes al correu genepas@ccoo.cat 
 
És una bona notícia, CCOO sempre hem estat al costat del col·lectiu PAS de centres educatius aconseguint 
en el seu moment l’increment de nivells mínims, negociant la borsa de treball, atenent casos concrets, 
informant sobre l’inici de curs (CCOO INFORMA 83/2022), i defensant-lo davant el Departament. 
 

CCOO CONTINUEM TREBALLANT PER A LA 
DIGNIFICACIÓ DEL PERSONAL PAS DE 

CENTRES EDUCATIUS 
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