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MODIFICACIÓ NORMATIVA D'AJUTS DE MATRÍCULA AL
PERSONAL DE LA UdL
Des de que el Consell de Govern de 2 d'octubre de 1996
va aprovar els ajuts de matrícula al personal de la UdL
s’han produït diversos elements que fan necessària
l’actualització de la normativa d’ajuts de matrícula:
a) L’aprovació dels convenis col∙lectius del personal
docent investigador laboral i del personal
d’administració i serveis laborals que han comportat
canvis en els criteris d’atorgament.
b) Les noves titulacions adaptades a l’Espai Europeu
d’Educació Superior.
c) La normativa tributària.
És per tot això, que el Consell de Govern del passat 29
d'abril va aprovar una modificació d'aquesta normativa
que serà d'aplicació a partir de la matrícula del curs
20112012.
El principal canvi introduït consisteix que quan els estudis
seguits estiguin implantats a la UdL i l'interessat pugui, per
la qualificació exigida, estar admès a la UdL, solament es
pagarà la matrícula de la UdL. Aquest canvi té per
objecte no perjudicar el finançament de la UdL ja que
un dels indicadors és el nombre de crèdits matriculats i
titulats que té cada universitat, tant de grau com de
màsters oficial. No obstant això, aquells que estan
cursant en l'actualitat una titulació en una altra
universitat, la podran finalitzar.
Quant l'àmbit del programa de doctorat estigui
implantat a la UdL, solament es pagarà la matrícula en la
Universitat de Lleida.
Podeu consultar aquesta normativa en la pàgina web
del Servei de Personal.
PLACES CONVOCADES
El Consell de Govern d'aquest divendres també ha
aprovat les bases de la convocatòria de dues places en
els torns de trasllat i promoció interna. Es tracta d'una
plaça de tècnic de biblioteques i una altra d'adjunt a
responsable de serveis comuns.
REGLAMENT D'ACCÉS DEL PAS LABORAL
El Consell de Govern del 29 d'abril ha aprovat el
Reglament d'ingrés del personal laboral d'administració i
serveis de la UdL. Aquesta normativa regula els sistemes
d'accés per optar a places laborals fixes, les proves i
mèrits a valorar en els diferents torns, els temaris de la
prova de legislació universitària, etc.
El Reglament també regula l'accés del personal laboral
temporal.
Es diferencien dos supòsits:

➢

El personal temporal per substitucions, interinatges,
sobrecàrregues de treball, urgència manifesta o
prestació de serveis que siguin temporals per la seva
naturalesa. Si fruit del sistema de selecció, un
personal laboral fix és la persona proposada, es
preveu un sistema d'encàrrec de funcions o
d'excedència amb reserva de lloc fins un màxim de
dos anys (assimilable a les comissions de servei dels
funcionaris) per a poder ocupar el lloc temporal.

➢

El personal temporal contractat per a prestacions de
serveis temporals a càrrec de projectes i / o
subvencions. En aquest cas s'estableix un
procediment que no estarà en vigor fins que no
s'automatitzi, als efectes de garantir l'agilitat en
aquest tipus de contractació.
PLA DE PENSIONS

Us informem que durant l'any 2010 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 3,95 %. Aquesta rendibilitat ha
superat l'IPC català, que va ser del 3%.
Aquest pla, fins al moment, ha assolit l'objectiu a llarg
termini de superar l'IPC català en un 0,5 %
Podeu consultar aquesta normativa en la pàgina web
del Servei de Personal.
TANCAMENT AGOST
Per tal de racionalitzar el funcionament dels serveis
públics de la UdL i davant la situació de retallada del
finançament de les universitats públiques catalanes, es fa
necessari plantejar el tancament dels edificis de la UdL
durant el mes d’agost, atès que segons l’estudi
econòmic suposa un estalvi de 50.000 € setmanals.
És per això que el Consell de Govern de 29 d'abril ha
aprovat el tancament de dos o tres setmanes durant el
mes d’agost de 2011. Aquest tancament serà negociat
entre la Gerència i els representants dels PAS per
determinar la forma de la seva execució i les seves
implicacions. Així mateix, la Gerència haurà de tractar
amb els caps dels serveis i/o unitats de la UdL per
determinar si alguns serveis, edificis o espais han de
mantenirse oberts.

