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MODIFICACIÓ DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA DEL
REGLAMENT DE FORMACIÓ DEL PAS
La Disposició transitòria del Reglament de
Formació del PAS estableix que les persones que
es matriculin en un curs pertanyent als plans de
formació dels anys 2011, 2012 i 2013, de 90 o més
hores de terceres llengües o català, podran
realitzar accions formatives fins a 130 hores/any.
El Pla operatiu per al multilingüisme de la UdL
(20132018), aprovat pel Consell de Govern de 24
de juliol de 2013, estableix que s’haurà de
determinar el perfil lingüístic òptim del professorat
i del personal d’administració i serveis, el qual
haurà de tenir en compte la competència per
nivells tant en les llengües oficials com en les
terceres llengües.
Actualment, la proposta de perfil lingüístic del
PAS està en procés de negociació amb els
representants dels treballadors i mentre no estigui
definit el perfil lingüístic, amb la voluntat de
mantenir la formació en terceres llengües del
PAS, el Consell de Govern de 29 d’octubre ha
aprovat la modificació de l’esmentada
Disposició del Reglament de Formació, ampliant
el crèdit d’hores de formació quan es realitzin
cursos de llengües.
Així, doncs, la nova redacció queda de la
manera següent:
“Les persones que es matriculin en un curs
pertanyent als plans de formació dels anys
2011, 2012, 2013 i 2014, de 90 o més hores de
terceres llengües o català, podran realitzar
accions formatives fins a 130 hores/any”.

APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL VI
CONVENI COL∙LECTIU DEL PAS LABORAL I DE
L’APLICACIÓ TRANSITÒRIA DE L’ACORD DEL
CANVI DE MERITACIÓ DE LES PAGUES
EXTARORDINÀRIES DEL PAS
La Mesa Negociadora del VI Conveni, en la
sessió del 10 d’octubre de 2014, va adoptar els
següents acords:

1) Aprovar la modificació del text a incorporar
al VI Conveni del personal laboral
d’administració i serveis de les universitats
públiques
catalanes,
en
resposta
al
requeriment de l’autoritat laboral.

2) Aprovar l’aplicació transitòria del canvi de
meritació de les pagues extraordinàries del
PAS laboral del 5è al 6è conveni, consistent
en drets meritats i no liquidats de les pagues
extraordinàries pel canvi de 15 a 14 pagues.

Aquests acords han estat aprovats pel Consell
de Govern de la Universitat de Lleida en la seva
sessió de 29 d’octubre i es traslladaran al Consell
Social de la UdL per a la seva posterior
aprovació.
La modificació del text del Conveni Col∙lectiu no
suposa cap nova regulació ni canvi en el seu
contingut, ni afecta a la vigència ni validesa del
VI Conveni.
Quant a l’acord del canvi de meritació de les
pagues extraordinàries, incorpora una garantia
adpersonam al personal laboral, dels drets
meritats per les pagues extraordinàries del mes
de juny i setembre del 2013, que es satisfarà en el
moment d’extingir la relació laboral amb la UdL.

OBERTURA DELS ESPAIS IMPRESCINDIBLES PER ALS
SERVEIS MÍNINS DURANT LES FESTES
NADALENQUES
Per tal d’aconseguir un estalvi econòmic i
racionalitzar el funcionament dels serveis, en el
marc el Pla Econòmic 20112014, el Consell de
Govern de la UdL en la seva sessió de 29
d’octubre ha acordat:


Que durant el període comprès entre 24 de
desembre de 2014 i el 5 de gener de 2014
(ambdós
inclosos)
es
deixaran
en
funcionament aquells espais i instal∙lacions
absolutament imprescindibles per a la
prestació dels serveis mínims, per tant, sense
climatització ni neteja, però garantint l’accés
restringit al personal per a la realització de les
tasques encomanades.
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Que es faculta a la Gerència per determinar
els serveis mínims a prestar per part de les
diferents unitats generals, així com les
condicions en què es durà a terme tant
l’obertura
dels
espais
absolutament
imprescindibles com els serveis mínims.

A aquests efectes, properament es dictarà la
corresponent instrucció de Gerència.

DIA ADDICIONAL D’ASSUMPTES PERSONALS
Tal com es va informar al Butlletí Informatiu de la
Gerència del mes de setembre durant aquest
any 2014 el PAS podrà gaudir d'un total de 6 dies
d'assumptes personals.
El Servei de Personal ja ha procedit a introduir a
l’aplicatiu de personal aquest dia addicional.

