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COMUNICAT DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES
SOBRE L'APLICACIÓ DELS INCREMENTS RETRIBUTIUS
DE L'ANY 2010

➢

En el personal docent i investigador laboral
s’aplicaran els increments previstos a la llei
(0,3%) de forma proporcional a les seves
retribucions.

Els increments retributius de l’any 2010 del personal
funcionari i del personal laboral al servei de les
administracions públiques són regulats tant per la
Llei General de Pressupostos de l’Estat de l’any 2010
(LGPE 2010 26/2009, de 23 de desembre), com per
la Llei de Pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per a l’any 2010 (LPGC 2010, 25/2009,
del 23 de desembre).
Atès que la seva aplicació entra en aparent
contradicció amb acords prèviament formalitzats
tant amb el col∙lectiu de personal funcionari de les
Universitats, com amb el personal d’administració i
serveis laboral, en la darrera reunió de l’Estructura
Tècnica1 les Universitats públiques van elevar la
consulta al Govern de la Generalitat sobre quines
eren les pautes d’actuació ajustades a la legalitat
vigent.
En concret les qüestions que s’han sotmès a
consulta són les següents:

➢

En el personal d’administració i serveis
funcionari, s’aplicarà l'increment retributiu
(0,3%) establert a tots els conceptes excepte al
complement específic, a l’espera de que es
defineixi la seva distribució al llarg de l’any i en
les pagues extres.

➢

En el personal d’administració i serveis laboral,
no s’aplicarà cap increment retributiu, doncs la
seva distribució ha de ser objecte de
negociació al no tenir conveni vigent.
Altrament
la
liquidació
del
pagament
addicional previst inicialment pel mes de gener,
es realitzarà quan es disposi de la resposta
sobre la seva adequació legal.

a) El pagament previst en el Vè Conveni col∙lectiu
de PASL de 325 euros pel mes de gener de
2010.
b) Les pagues addicionals del personal funcionari
de les Universitats Públiques per a l’any 2010.
És voluntat de les Universitats públiques de
Catalunya complir estrictament amb els acords
establerts i també és té la voluntat, i la obligació,
d'actuar en el marc de la legalitat vigent.
És per aquest motiu que mentre no es disposi d’una
resposta a la consulta realitzada les pautes
d’actuació en la confecció de la nòmina del mes
de gener del 2010 son les següents:
➢

1

2

En el personal docent i investigador funcionari
s’aplicaran els increments previstos (0,3%) a la
llei d’acord amb el desenvolupament normatiu
establert per l’Estat.2
Òrgan que integra la representació de la part pública en la
negociació de convenis, acords i pactes col∙lectius, integrat per les
Universitats públiques i els departaments d’innovació, Universitats i
Empresa, Economia i Finances i Governació i Administracions
Públiques.
Resolución de 4 de enero de 2010, de la Secretaría de Estado de
Hacienda y Presupuestos, por la que se dictan instrucciones en
relación con las nóminas de los funcionarios

PLA DE FORMARCIÓ 2010
En el disseny de l'oferta formativa s'ha demanat la
col∙laboració de responsables i caps de servei per
a la detecció prèvia de les necessitats formatives,
també s'ha realitzat l'enquesta anual al personal
d'administració i serveis.
Com a novetat, el pla de formació d'aquest any
ofereix cursos en la modalitat online per, d'aquesta
manera, aprofitar les possibilitats que ofereixen les
noves tecnologies.
Continua sent un aspecte primordial de l'oferta
formativa el foment de l'aprenentatge de l'anglès,
oferint una àmplia bateria de cursos. Als ja
habituals cursos d'anglès de diferents nivells i cursos
de conversa, s'afegeix aquest any un nou
programa d'anglès a l'oficina.
També incideix de manera especial en els sectors
específics de tecnologies de la informació.
Podeu consultar el pla de formació de la UdL a la
web del Servei de Personal.

