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TANCAMENT EDIFICIS PERÍODE DE NADAL 2012
Dins de les mesures de contenció de la
despesa establertes en el Pla Econòmic 2011
2014, i davant la necessitat d'incrementar
l'estalvi per poder fer front a l'augment de l'IVA
aplicable des del passat mes de setembre, els
edificis de la UdL romandran tancats des del
24 de desembre fins al 5 de gener, ambdós
inclosos.
Mitjançant la instrucció de Gerència 4/2012,
s’articulen els aspectes relacionats amb el
tancament dels edificis dels diferents Campus i
es determinen els serveis mínims establerts en
cada cas.
Cal destacar que, a pesar de romandre els
edificis tancats, el personal PDI i PAS podrà
accedir, si s’escau, als edificis tot i que els
serveis de neteja i calefacció estaran
desactivats i s'establirà un control d'accés per
garantir les mesures de seguretat. No obstant,
es mantenen oberts els laboratoris, l'estabulari i
els espais de recerca que justifiquen la seva
finalitat.
Atès que a partir del 7 de gener es concentren
la majoria dels exàmens del 1r quadrimestre,
durant el període de tancament dels edificis
romandran obertes les biblioteques de la
Facultat de Lletres i de la Facultat de Ciències
de la Salut. Quant a les sales d'estudis, es
mantindran obertes les dels Campus de
Cappont, Rectorat i Ciències de la Salut.

DIES D’ASSUMPTES PERSONALS
Tenint en compte que els dies d'assumptes
personals
s'acostumen
a
gaudir
majoritàriament per les festes de Nadal, i atès
que en aquesta ocasió els edificis estaran
tancats, tot el personal d'administració i serveis
podrà gaudir els dies d’assumptes personals
corresponents a l’exercici 2012, fins al 15 de
març de 2013.
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Als efectes del còmput del nombre dies, cal
tenir en compte que un dels 7 dies de
tancament anirà a càrrec dels dies
d'assumptes personals de l’any 2012.

NOUS HORARIS
Un cop rebudes la majoria de les propostes
horàries del PAS i analitzades, s'està
comunicant als responsables de les àrees i
serveis les corresponents autoritzacions i/o
denegacions.
Cas que no s'autoritzi algun horari, suposa que
la/les persona/es afectada/des haurà/an de
continuar realitzant l'horari actual, fins que no
disposin de la corresponent autorització de la
Gerència.

NÒMINA MES DE DESEMBRE 2012
En la nòmina del mes de desembre, s'ha
d'aplicar l'adequació retributiva d'acord amb
la mesura de supressió de la paga
extraordinària del mes de desembre adoptada
amb caràcter bàsic pel Govern de l’Estat i de
la qual ja es va informar al Butlletí de Gerència
núm. 34.
Així, doncs, en la nòmina del mes de
desembre hi figurarà la mensualitat ordinària i
l'abonament d'una quantitat equivalent a la
deduïda en el mes de juny.
Per al PAS que ha mantingut diferents
nomenaments i/o contractes temporals durant
l'any 2012, en la nòmina del mes de desembre
s'aplicarà la corresponent regularització de les
deduccions.

