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PERSONAL PAS DE CENTRES EDUCATIUS 
INFORMACIONS D’INICI DE CURS 

 
 

- Enllaç - Documents per a l’organització i la gestió dels centres. Personal d’administració i 
serveis i professionals d’atenció educativa. 

  
 

- Enllaç – Tasques del Personal Subaltern de centres educatius  
 

- Enllaç – Tasques del Personal Administratiu de centres educatius 
 

- Horaris 
 
Llevat de situacions puntuals i excepcionals no es pot modificar l’horari del personal, sense 
una resolució expressa al respecte que ha de conèixer el Servei Territorial. Convé que els 
Serveis Territorials coneguin quan es produeixen canvis sobtats d’horari i que presenteu les 
al·legacions que corresponguin. No oblidem que som treballadors i treballadores de la Generalitat 
de Catalunya i tenim els mateixos drets que la resta. 

 
 

- Gestió de Permisos i Llicències 
 
La tramitació dels permisos i llicències del personal PAS s’efectuarà a través d’ATRI. Quin és el 
procés que se segueix a l’ATRI? El treballador o treballadora demana un permís i el deixa a punt per 
validar. El validador accepta el permís o el refusa. Si el refusa, ho ha de justificar. No aporteu més 
documentació de la que es requereix estrictament per a la justificació del permís. Si considereu que 
heu d’al·legar motius complementaris, presenteu paral·lelament la sol·licitud per escrit 
 
Enllaç - Llibret de permisos i llicències de personal funcionari de la Generalitat editat per 
CCOO. 

 
Les necessitats del servei, quan sigui possible al·legar-les, són les circumstàncies que de manera 
objectiva fan inviable la concessió d’un permís, perquè concedir-ho alteraria o impediria la 
prestació d´un servei al qual es resta obligat. Aquests motius cal que siguin especificats i 
concretats, no hi ha prou amb denegar un permís sota el motiu genèric “per necessitats del servei”. 
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