Butlletí

NÚM. 58

informatiu de la Gerència

Juny 2015

VI CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS LABORAL

PORTAL DE L’EMPLEAT DE LA UDL

El passat 2 de juny el Tribunal Superior de Justícia de

El passat 26 de juny van finalitzar les sessions de

Catalunya ens va notificar que el Departament de Treball i

presentació

Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha iniciat el

d’administració i serveis dels diferents campus. Al mateix

procediment d’impugnació d’alguns articles del 6è Conveni

temps, també s’han realitzat sessions en tots els campus,

Col·lectiu del Personal d’Administració i Serveis Laboral de

per aquell personal docent i investigador que actualment és

les universitats públiques de Catalunya, signat entre les

responsable funcional d’algun PAS.

del

portal

de

l’empleat

al

personal

Universitats, CCOO i UGT el juliol de 2013.
La Gerència vol agrair a tots els assistents a les sessions la
L’actual conveni és fruit del consens i esforç que els

bona predisposició i l’interès que van demostrar, així com

representants de les universitats públiques catalanes

els suggeriments que han fet arribat. Al mateix temps, un

conjuntament amb els representants dels treballadors

reconeixement explícit per la iniciativa, l’esforç i la

varen realitzar per mantenir els drets dels treballadors i

perseverança de les companyes del Servei de Personal

treballadores de les universitats públiques i minimitzar

que han demostrat durant tot aquest temps i que han fet

l’impacte de les retallades imposades per la normativa.

possible que avui tots puguem gaudir d’aquesta eina.

Després de diversos requeriments del Departament de

Properament es posarà un enllaç al web per poder accedir

Treball i Ocupació de la Generalitat, en la Mesa

directament al portal. L’accés al portal es pot realitzar des

Negociadora del 6è Conveni es va acordar i signar

de qualsevol lloc i eina, sempre que es disposi d’un

aquelles

navegador d’internet.

modificacions

que

les

gerències

i

els

representants dels treballadors hem considerat assumibles.
Les universitats públiques catalanes defensarem davant el

A partir de l’1 de juliol, qualsevol petició de permisos,

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya la redacció del

llicències, vacances, canvi de domiciliació, etc. s’hauran de

conveni, a l’estar convençuts de la seva adequació a la

formalitzar a través del portal, entenent que durant tot

normativa aplicable al llarg del període de vigència del

l’estiu encara estarem en fase de proves, per anar fent els

conveni.

ajustaments necessaris.

Aquesta impugnació no afecta l’aplicació del Conveni, que

El Servei de Personal està a la vostra disposició per

és executiu en tots els seus termes des del mateix moment

atendre totes les consultes que preciseu.

de la seva signatura.

