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ACTIVITAT FORMATIVA 2009

Durant l’any 2009 un total de 344 persones del personal
d'administració i serveis de la UdL ha participat en,
almenys, una acció formativa programada en el pla de
formació de la Universitat de Lleida.
En total s'han realitzat durant l'any 2009, 71 accions
formatives amb un total de 901 alumnes.
A més 73 membres de PAS han participat en diverses
accions formatives externes.
En total el nombre d'hores rebudes pel PAS durant l'any
2009 ascendeix a 17.500.
La Secció de Formació i Ajuts Socials ha elaborat la
memòria de formació del 2009 que serà penjada en els
propers dies en la web del Servei de Personal.

PLA DE PENSIONS
Us informem que durant l'any 2009 la rendibilitat del Pla
de pensions d'ocupació de promoció conjunta de
l'àmbit de la Generalitat, al que les universitats catalanes
estem adherits, va ser del 8,70%. La rendibilitat
acumulada durant els últims tres exercicis és d'un 4,02 %.
La comissió de control del Pla de pensions, en la seva
sessió del 12/03/2010, va aprovar la nova oferta de
productes i serveis de "la Caixa" dirigits als partícips del
Pla. A la pàgina web del Servei de Personal trobareu
aquesta
oferta
actualitzada.
També
trobareu
promocions per activitats de lleure, com descomptes i
entrades gratuïtes.
Preguntes més freqüents:
➢

Com es calculen les contribucions?

En funció del subgrup professional, i en funció dels
triennis, segons les quanties aprovades per cada exercici.
Les contribucions són anuals, i es té en compte el temps
de serveis prestats entre l'1 de maig d'un any i el 30 d'abril
de l'any següent, restant els permisos i les llicències sense
sou i les reduccions de jornada. Aquestes contribucions
s'abonen mitjançant transferència durant el mes de juliol.
➢

El Pla de pensions s'ha de declarar a l'IRPF?

Sí. Les contribucions de les entitats promotores tenen un
efecte fiscal neutre, ja que per una banda computen
com a rendiments del treball i per una altra reuneixen la
base imposable com a aportacions a plans de pensions.
Si també es fan aportacions particulars, les persones

partícips tenen dret a desgravació amb els límits
establerts a la Llei i el Reglament de l'IRPF.
➢

Puc fer aportacions individuals?

Sí. Es poden fer aportacions individuals a qualsevol
oficina de "la Caixa", de manera puntual o amb una
determinada periodicitat, respectant sempre els límits
que estableix la legislació vigent sobre Plans i Fons de
pensions, i sobre l'IRPF.
➢

Com puc saber quants diners tinc al Pla?

Pots consultar els teus drets consolidats a qualsevol
oficina de "la Caixa", mitjançant la llibreta gratuïta del Pla
de pensions, o a través de Línia Oberta, també de forma
gratuïta (aquest servei s'ha de contractar primer a les
pròpies oficines de "la Caixa").
➢

Quan puc disposar dels diners que tinc al Pla?

Els drets consolidats només es poden recuperar quan es
produeixen les contingències de jubilació, invalidesa,
defunció o dependència. Un cop esdevinguda la
contingència, la persona partícip pot demanar el
cobrament dels drets consolidats en el moment i la forma
que li resulti més convenient.
➢

Què passa si deixo de treballar a la UdL?

Passes a la situació de partícip en suspens i la UdL deixa
de fer aportacions. Segueixes conservant els drets
consolidats i, depenent de la situació administrativa a
què es passi, es poden mobilitzar a un altre pla
d'ocupació o a un pla individual. També es poden
mantenir en el Fons, fins al moment en què s'arribi a la
jubilació i es demani el cobrament de la prestació.

