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informatiu de la Gerència

Increments retributius 2008

➢

Ens plau comunicarvos que la Mesa d’Universitats,
reunida el 24 de novembre, ha aprovat un acord
en relació al tancament de les retribucions del
2008, en concret respecte a l’aplicació en nòmina
del diferencial de l’IPC.

Incorporar els cursos de formació que la part
institucional
considera
fonamental
que
s'imparteixin per al bon desenvolupament de
l'activitat professional dels seus treballadors.

➢

Inclusió de les propostes de cursos realitzades
pels membres del PAS

Aquest acord es concreta en les següents mesures:
PDI i PAS Laboral
➢

La Gerència ha fet una proposta d'incrementar la
partida pressupostària destinada a formació del
personal d'administració i serveis de 80.000 euros el
2008 a 110.000 per a l'any 2009.

Aplicació lineal del 0.3% restant en tots els
conceptes salarials.

PDI i PAS Funcionari
➢

Consolidació del 0.9% pagat a compte.

➢

Utilització del 0.3% restant de la massa salarial
del 2008 per incrementar un 5% el complement
específic de les pagues extres de juny i
desembre de 2008. Amb aquest increment, es
pagarà el 55% del complement específic tant a
la paga extra de juny (de forma retroactiva)
com a la de desembre, en lloc del 50%
inicialment previst.

Selecció
Us informen del últims processos selectius que han
estat convocats en els últims mesos:
➢

Concurs de selecció per a la contractació
d’una persona en règim laboral per obra i
servei a l’oficina de suport a la R+D+i.

➢

Concurs de selecció per a contractar un
tècnic/a especialista de laboratori per a la
Escola Politècnica Superior.

➢

Convocatòria d’ampliació de la borsa de
treball d’operadors informàtics.

➢

Convocatòria d’ampliació de borsa de treball
de programadors informàtics.

➢

Procés selectiu per a l'ingrés a l’escala de
gestió, grup A, subgrup A2, d’una plaça de
tècnic d’assessoria jurídica pel sistema de
concursoposició, torn lliure.

Formació
Aquest mes de desembre es presentarà la
proposta de cursos per al PAS a realitzar durant
l'any 2009.
L'objectiu que es persegueix és elaborar un pla de
formació per al PAS, que sigui el suficientment
complet com per a que quedin recollides la
majoria d'expectatives dels treballadors per al
correcte i adequat funcionament en els seus
respectius llocs de treball.
La metodologia emprada per a la seva elaboració
ha estat:
➢

Revisió de les propostes de cursos acordades
en el pla de formació anterior que no
s'haguessin dut a terme, amb la finalitat
d'incloureles en el nou.

➢

Consultes als distints responsables de serveis.

