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Aprovació, si s’escau, dels dies addicionals de vacances per antiguitat. 

La Mesa d’Universitats reunida el dia 6 de juliol de 2016, va acordar establir els dies 

addicionals de vacances en funció dels següents anys de serveis prestats: 

 Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional. 

 Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals addicionals. 

 Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals addicionals. 

 30 o més anys de servei: 4 dies laborals addicionals. 

 

La Submesa de PAS funcionari, reunida el dia 6 de juliol de 2016, va acordar establir els dies 

addicionals de vacances en funció dels anys de serveis prestats, en el mateix sentit que la 

Mesa d’Universitats. 

 

La comissió negociadora del 6è Conveni del PAS Laboral, reunida el 6 de juliol de 2016, va 

acordar modificar la disposició transitòria catorzena del 6è conveni del PAS laboral, als 

efectes del gaudiment dels dies addicionals de vacances en funció dels anys de servei 

prestat, en el mateix sentit que la Mesa d’Universitats. 

 

Atès que aquests acords han de ser ratificats pels òrgans de cadascuna de les universitats, 

es proposa l’adopció del següent acord: 

Primer.- Ratificar els acords de la Mesa d’Universitats, de la Submesa de PAS funcionari i de 

la Comissió Negociadora de PAS Laboral, de 6 de juliol de 2016, d’establir per al personal de 

la Universitat Rovira i Virgili els dies addicionals de vacances en funció dels següents anys de 

servei prestats: 

 Entre 15 i 19 anys, ambdós inclosos, de serveis: 1 dia laboral addicional. 

 Entre 20 i 24 anys, ambdós inclosos, de serveis: 2 dies laborals addicionals. 

 Entre 25 i 29 anys, ambdós inclosos, de serveis: 3 dies laborals addicionals. 

 30 o més anys de servei: 4 dies laborals addicionals. 

Aquesta any 2016 es reconeixeran la totalitat dels dies addicionals que corresponguin a cada 

treballador segons els anys de serveis prestats. 

 

Segon.- En el cas del Personal d’Administració i Serveis, els dies addicionals s’hauran de 

gaudir dins del període de vacances que fixa el Reglament sobre gestió de la presència del 

PAS de la URV. Atès que per a l’any 2016 ja estan autoritzades les vacances del PAS, 

garantint la prestació de serveis, es podran gaudir els dies addicionals de vacances dins de 

l’any natural en què en finalitza la meritació i, per tant, s’han de fer obligatòriament abans 

del 31 de desembre, llevat d’autorització expressa de la Gerència motivada per causes 

degudament justificades. 

 

Tercer.-Trametre el present acord al Consell Social per a la seva aprovació. 

 

Tarragona, 15 de juliol de 2016 














