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CURSOS DE LLENGÜES PER AL PAS

Tal i com ja es va informar en el Butlletí de Gerència
núm. 39, aquest mes de juny s’ha aplicat, en funció
del personal afectat, la corresponent reducció de
les retribucions.

La Comissió de Formació del PAS en la seva sessió
del 28 de juny, ha aprovat la relació de cursos de
llengües pel proper curs 2013/14 que formaran part
del Pla de Formació del PAS.
Properament la Secció de Formació i Ajuts Socials
comunicarà la relació dels cursos indicant els
horaris i la durada així com les instruccions per a la
seva matriculació.
Fins que no es disposi del perfil lingüístic dels llocs
de treball del PAS, es considera que el nivell idoni
de coneixement d’una tercera llengua és el B2 i
prioritàriament de llengua anglesa, per la qual
cosa, per al proper curs acadèmic s’oferiran cursos
d’aquesta llengua en tots els seus nivells fins a
l’assoliment del nivell B2. Al mateix temps, es
continuarà oferint cursos de conversa d’anglès i
cursos específics de català entre d’altres.

Personal funcionari, interí i eventual d’administració
i serveis
La reducció retributiva s’ha efectuat en una
quantia equivalent a la meitat de l’import que
correspongui percebre per cada paga extra.
Personal laboral d’administració i serveis
El 27 de juny de 2013, la Comissió Negociadora del
6è Conveni Col∙lectiu del personal laboral
d’administració i serveis, ha arribat a un acord per
a l’aplicació de la distribució de la reducció
retributiva al PAS laboral. La reducció d’una
catorzena part de les retribucions anuals s’aplicarà
en les pagues extra dels mesos de juny, setembre i
desembre.
Exclusions de la reducció retributiva
Cal recordar que l’acord del Govern de la
Generalitat excloïa de la reducció retributiva al
personal investigador en formació i investigadors
postdoctorals la contractació dels quals deriva de
programes de foment competitiu o d’altres recursos
externs, així com el personal amb retribucions
anuals inferiors a 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional en còmput anual. No obstant,
l’ACORD GOV/77/2013, d’11 de juny, pel qual es
modifica l’Acord GOV/19/2013, de 26 de febrer, pel
qual s’adopten mesures excepcionals de reducció
de les despeses de personal per a l’exercici
pressupostari 2013 estableix que el personal de
l’administració pública amb retribucions anuals
iguals o inferiors a dues vegades el salari mínim
interprofessional queda exclòs de la supressió de la
paga extraordinària prevista per al 2013, establint
se com a retribució mínima 18.068,41 euros/any.

CONSTITUCIÓ MESA NEGOCIADORA VIè CONVENI
PAS LABORAL
El Vè Conveni del PASL va acabar la seva vigència
el 31 de desembre de 2009. Des de l’1 de gener de
2010 s’aplica l’anterior fins que no es tingués un nou
conveni, el qual encara no s’havia iniciat la seva
negociació.
La disposició transitòria quarta de la Llei 3/2012, de
6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral, estableix que els convenis
denunciats no es podran continuar aplicant a
partir del 8 de juliol de 2013.
Per tot això, el 27 de juny s’ha constituït la Mesa
Negociadora del VIè Conveni del PAS laboral, amb
la finalitat de poder signar un nou conveni.

ACORD PRÓRROGA DRETS SINDICALS
La Mesa General d’Universitats del 17 de juny de
2013 va ratificar com acords propis de l’àmbit
general de negociació els acords subscrits abans
del 30 de setembre de 2012 per cadascuna de les
universitats.
Aquest Acord té vigència fins a la data de 30
d’abril de 2014 i es subscriu a l’empara de l’art. 10,
del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat.

