
Acord sobre els dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat.
Submesa de PAS-Funcionari, 10 de novembre de 2015

Antecedents

El Reial Decret Llei 10/2015 mitjancant el qual s'adopten mesures de treball públic, publicat al BOEde dotze
de setembre de 2015, modifica l'Estatut Basic de l'Empleat Públic incorporant les disposició addicional
següent:

Disposición adicional decimocuarta. Permiso por asuntos particulares por antigüedad.
Las Administraciones Públicas podrán establecer hasta dos días adicionales de permiso por asuntos
particulares al cumplir el sexto trienio, incrementándose, como máximo, en un día adicional por cada
trienio cumplido a partir del octavo.

En base a aquesta nova disposició es formalitza el present acord.

ACORO per establir el dies addicionals d'assumptes particulars per antiguitat

1. D'acord amb el que preveu la disposició addicional catorzena de l'Estatut Basic de I'Empleat Públic, les
Universitats públiques establiran per al seu personal d'administració i serveis funcionari, dos dies
addicionals de permís per assumptes particulars a partir del moment en que es compleixi el sise trienni,
incrementant en un dia addicional per cada trienni complert a partir del vuite.

2. Aquest acord haura de ser ratificat en els órgans de direcció o de govern que tenen atribuides funcions
en aquest árnbit, en el marc d'autonomia de cada universitat.

3. Per aquest any 2015 es garanteix el reconeixement d'aquests dies addicionals, que es podran gaudir fins
al 31 de rnarc de 2016 de forma general, amb possibilitat d'ampliar aquest termini per acord de cada
Universitat.

Barcelona, 10 de novembre de 2015

Signants en representació de les Universitats Signants en representació de la part social

Nom i Cognoms Universitat Nom i Cognoms Organització Signatura
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