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LES UNIVERESITATS ACONSEGUEIXEN EL VISTIPLAU DE LA
GENERALITAT PER PAGAR EL PLUS CONVENI
En la reunió de l'Estructura Tècnica del passat 16 de setembre,
les universitats van comunicar als representants de la Generalitat
que procedirien al pagament del plus conveni del 2010, en
compliment del laude arbitral del passat 29 de juliol.
A finals de l'any 2009 el Comissionat d'Universitats i Recerca va
trametre una instrucció a la UdL, i a la resta de les universitats
públiques catalanes, en el sentit que no es podia efectuar el
pagament del plus conveni per les restriccions que fixa la Llei de
Pressupostos de l'Estat, proposant la interposició d'un laude
arbitral, tal com preveu l'article 12.2 del conveni col∙lectiu.
Les universitats van efectuar aquesta proposta als representants
sindicals, que finalment van acceptar. En el laude, les gerències
van explicitar tots els arguments pels quals la Generalitat
considerava que no es podia efectuar el pagament del plus
conveni: la limitació de l'increment de la massa salarial i dels
percentatges de les retribucions d’acord amb les lleis de
pressupostos.
El laude arbitral dictat el 29 de juliol, estableix que la UdL pot
efectuar el pagament del plus conveni amb seguretat jurídica i
d'acord amb el marc legal vigent. És per aquest motiu que
l'Estructura Tècnica del dia 16 de setembre la Generalitat ha
reconegut que cal donar compliment al laude arbitral, i per
tant, pagar el plus conveni, malgrat no estigui d'acord amb
l'argumentació legal utilitzada per a la seva resolució.
És per aquest motiu que us informem que en la nòmina del mes
d'octubre es procedirà a l'esmentat pagament.
ACREDITACIÓ I FORMACIÓ LINGÜÍSTICA PAS – PDI UdL
A continuació, fem referència als punts que més afecten al PAS,
de l'acord de l'equip de direcció de 21 de juliol sobre
acreditació i formació lingüistica del PAS  PDI.
1. El Servei Lingüístic s’encarrega d’organitzar l’oferta formativa
en llengües a la UdL.
2. L’SL organitza cursos optimitzant els recursos disponibles, per la
qual cosa hi pot haver cursos adreçats a tots els col∙lectius
universitaris i d’altres de restringits a un o més d’un d’aquests
col∙lectius.
3. No s’estableixen restriccions d’accés de cap membre
d’aquests col∙lectius a qualsevol curs al qual pugui tindre accés.
És a dir, que encara que hi ha cursos especialment adreçats al
PAS, si un membre d’aquest col∙lectiu vol assistir a un altre curs
en qualsevol altre horari, no se li han de posar impediments.
4. Els cursos per al PAS i el PDI són gratuïts.
5. En el cas concret del PAS s’han de tindre en compte les
característiques actuals d’aquesta formació, que s’organitza
per anys naturals en comptes de per cursos acadèmics. De
moment, les hores totals del curs es compten l’any que s’inicia.
6. Per accedir als cursos organitzats a la UdL, els membres del
PAS i del PDI han d’acreditar que estan en possessió del nivell
anterior al que volen cursar. Si no ho poden acreditar
documentalment podran fer una prova de nivell.
7. Els certificats reconeguts per acreditar el nivell de llengua es
recullen en una taula d’equivalències que gestionen l’SL i la
Comissió Lingüística de la UdL.

8. El certificat d’assistència servirà per acreditar que una
persona ha seguit un determinat curs, però en cap cas tindrà
valor d’acreditació de nivell de llengua. Aquest certificat es
podrà tindre en compte en la valoració de mèrits de formació, si
així ho estableix la convocatòria corresponent.
9. Els cursos específics per al PAS formaran part de l’oferta del
Pla de Formació, i el sistema de matriculació serà l’habitual dels
cursos de formació del PAS.
En els cursos no específics per al PAS, els membres d’aquest
col∙lectiu s’hauran d’adreçar directament a l’SL per matricular
se. Cada dia l’SL comunicarà al Servei de Personal els membres
del PAS apuntats perquè pugui autoritzarlos o no mitjançant el
full que hauran de fer arribar a Personal, i posteriorment
confirmarà a l’SL la justesa de la inscripció. Aquesta
comunicació s’ha de fer cada dia per evitar d’entorpir la
matriculació d’altres persones que podrien aprofitar places
lliures.
Acreditació lingüística
10. La UdL expedirà certificats acreditatius d’estar en possessió
d’un nivell d’una tercera llengua (anglès, italià, alemany i
francès). En un primer moment es començarà pel nivell B1 (curs
2009/10), i progressivament s’aniran posant en marxa els
certificats B2, A2 i A1.
11. Actualment, la UdL ja expedeix certificats homologats de
català (A2, B1, B2, C1 i C2) i d’occità aranès (A1, i pròximament,
A2 i B1, a través del Consell General d’Aran). També ha d’estar
en disposició de fer proves de nivell de suficiència d’espanyol
per al PDI.
12. A partir del curs 2010/11 l’acreditació del nivell es farà
superant un examen, i no pas superant un curs, per la qual cosa
els certificats d’aprofitament deixaran d’expedirse.
13. El PAS i el PDI poden obtindre l’acreditació d’un nivell de
llengua per la UdL d’una d’aquestes maneres:
➢ Presentantse per lliure a les proves que organitzarà l’SL (de
nivell B1 i, més endavant, de nivell B2)
➢ Assistint als cursos que organitzarà l’SL i superant l’avaluació
(prova equivalent a la prova per lliure)
La UdL (ICECFC o el Servei de Personal) es faran càrrec de les
taxes de matrícula i examen, d’aquelles persones que acreditin
un nivell de coneixement d’una tercera llengua, quan:
➢ l’SL no hagi organitzat cap curs ni avaluació d’aquella
llengua i nivell.
➢ Siguin certificacions reconegudes d’acord amb el Marc
Europeu Comú de Referència (MECR).
➢ S’acrediti que s’ha obtingut el nivell.
L’SL podria organitzar una convocatòria extraordinària per al
PAS i PDI, tal com es va fer amb el català del PDI. Es proposa de
ferne una entre octubrenovembre de 2010 oberta al PAS i PDI.
14. Els certificats de nivell els expedeix la UdL i van signats pel
vicerector del qual depèn l’SL. Durant el curs 2009/10
coexisteixen els certificats d’assistència, d’aprofitament i
d’acreditació de nivell. En el cas de l’ICE, els certificats
d’aprofitament es faran igual com en altres ocasions, però l’SL
donarà els d’acreditació. Per al curs vinent s’unificaran en un
únic certificat, més un possible certificat d’assistència (expedit
per l’SL o l’ICE, segons el curs).

