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ADDENDA A L’ACORD DE JORNADA I HORARIS DEL PAS EN RELACIÓ A LA 
JORNADA DEL PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS FUNCIONARI I LABORAL 
MAJOR DE 60 ANYS 

 
L’actual acord de Jornada i Horaris en vigor a la UPC, signat el 25 de gener de 2013, va suposar 
una millora, de forma general, en termes de flexibilitat i conciliació respecte a la situació 
precedent. 

 
En l’esmentat acord s’establien, a més, mesures de conciliació específiques per a determinats 
col·lectius, però no contemplava al personal de més edat com un col·lectiu específic al qual 
adreçar aquests mesures. 

 
En el calendari laboral aprovat per a l’any 2021 s’ha establert la jornada continuada amb caràcter 
general com una mesura adreçada a aquest col·lectiu. 

 
La pròpia naturalesa del calendari laboral, però, determina la transitorietat d’aquesta mesura, 
essent la voluntat de les parts dotar-la de major permanència. 

 
Pels motius exposats, les partes arriben al següent 

 
PACTE 

 
1. El personal d’administració i serveis funcionari i laboral, amb dedicació a temps complet, que 

tingui acomplerts  els 60 anys i no hagi arribat a l’edat legal de jubilació fixada en la 
normativa de la seguretat social podrà realitzar la seva jornada de forma continuada. 

 
2. Les adaptacions anteriors tindran la consideració d’horari particular en els termes 

establerts a l’Acord de Jornada i Horaris de 2013. A tal efecte, aquest Pacte s’annexarà 
com una addenda al mencionat Acord de jornada i horaris. 

 
3. La persona interessada haurà d’adreçar al Servei de Personal la seva sol·licitud d’horari 

particular establert en aquest Pacte, per tal que sigui modificat el seu horari en el sistema 
de control de presència (en el moment de signatura d’aquest Pacte, “Tempus”). 

 
I, en prova de conformitat, signen a 28 d’abril de 2021. 

 
Per la Gerència,  Per la Junta de PASF Pel Comitè de PASL 
 
 
 
 
 
Xavier Massó Pérez  Alícia Fernández Pastor  Juan Pedro López Aguilera 
Gerent    Presidenta   President 
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