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NOVETATS FORMACIÓ DEL PERSONAL
D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
La formació del personal de la UdL es gestiona per
unitats diferents, depenent si es tracta de personal
docent i investigador (PDI), que es realitza a través de
l’Institut de Ciències de la Educació (ICE), o de personal
d’administració i serveis (PAS), que es realitza a través de
la Secció de Formació del Servei de Personal.
Davant les exigències de major eficiència dels recursos
públics i que alguna formació és adient per ambdós
col∙lectius,
es
fa
necessari
plantejar
mesures
d’interrelació en la formació d’ambdós col∙lectius.
Es per tot això, que el Consell de Direcció de la UdL ha
acordat:
Primer. L’ICE, com a unitat encarregada de la formació
del PDI:

➢

Abans d’efectuar la inscripció del PDI, la Secció de
Formació del Servei de Personal haurà de comunicar
a l’ICE la sol∙licitud d’inscripció.

Tercer. Els cursos de llengües organitzats pel Servei
Lingüístic de la UdL seran a càrrec del pressupost de les
dos unitats encarregades de la formació del PDI i del
PAS. Per tant, els treballadors i les treballadores no hauran
d’abonar cap tipus d'import, que serà transferit des de
les unitats encarregades de la formació. En el cas del
PAS s'aplicarà sempre que l'activitat es realitzi dins del
crèdit de les hores de formació.

PLA DE PENSIONS 2010
Com cada any, el proper 31 de juliol s'efectuarà
l'aportació econòmica al Pla de pensions del personal
de la Universitat de Lleida, corresponent a l’exercici 2010.
Les aportacions es realitzaran per tots els col∙lectius de la
UdL, tant PAS com PDI i tant funcionari com laboral. Les
quanties individuals de les aportacions són les que es
detallen en el quadre següent:

➢

Podrà inscriure en les seves activitats formatives al
PAS, sempre que hi hagi places vacants en una
activitat formativa.

➢

Tenint en compte que si l’ICE decideix tirar endavant
l’activitat formativa implica que ja disposa del
finançament corresponent. Per aquest motiu, per la
inscripció de PAS no caldrà efectuar cap tipus de
pagament, ni per la Secció de Formació del Servei
de Personal (quan l’activitat es realitza dins del crèdit
de les hores de formació), ni per compte propi del
PAS (quan es realitza sense crèdit d’hores de
formació i per voluntat pròpia).

Grup de classificació

Aportació

Grup A1/ L1

105,94 € anuals

Grup A2/ L2

89,92 € anuals

Grup C1/ L3

67,03 € anuals

Grup C2 / L4

54,82 € anuals

Triennis

Aportació per trienni

Abans d’efectuar la inscripció del PAS, la Secció de
Formació del Servei de Personal haurà d’acreditar a
l’ICE si l’activitat formativa es realitza dins del crèdit
d’hores de formació de què disposa el PAS o per
compte propi.

Tots els grups

3,89 € anuals per cada
trienni

➢

Segon. La Secció de Formació del Servei de Personal,
com a unitat encarregada de la formació del personal
d’administració i serveis:
➢

Podrà inscriure en les seves activitats formatives a
personal docent i investigador, sempre que hi hagi
places vacants en una activitat formativa.

➢

Tenint en compte que si la Secció de Formació del
Servei de Personal decideix tirar endavant l’activitat
formativa implica que ja disposa del finançament
corresponent. Per això, per la inscripció de PDI no
caldrà efectuar cap tipus de pagament ni per
l’Institut de Ciències de l’Educació, ni pel PDI.

Llei 25/09, de 23 de desembe de pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2010.

