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Butlletí
informatiu de la Gerència
Increments retributius 2009

Formació

Ens plau informarvos de les actualitzacions salarials
que, amb efectes 1 de gener de 2009, s'aplicaran
a la nòmina d'aquest mes.

Actualment la Gerència està negociant amb
cadascun dels representants dels treballadors del
PAS laboral i del PAS funcionari, acords plurianuals
(20092011) sobre estructura i carrera professional
del personal d'administració i serveis de la UdL.

➢

➢

Personal d'administració i serveis funcionari
3% amb el desglòs següent:
•

Increment del 2% de les retribucions,
d'acord amb la Llei de Pressupostos de
l'Estat per al 2009.

•

Consolidació, en la paga extraordinària de
desembre de 2009, del 100% del
complement específic (corresponent a l'1%
de la massa salarial).

Personal d'administració i serveis laboral
3% amb el desglòs següent:
•

Increment del 2% de les retribucions,
d'acord amb la Llei de Pressupostos de
l'Estat per al 2009.

•

Increment de l’1% de les retribucions, previst
a la Llei de Pressupostos de l'Estat, amb
l'objecte de consolidar la quantia anual
equivalent a la mesura del 100% del
complement específic dels funcionaris.

•

Plus conveni: A més a més d'aquest
percentatge, i per al PAS laboral, aplicació
de la consolidació del plus conveni previst
per a l'any 2009: increment de 30,66 € en el
sou base de tots els grups a partir de la
nòmina de gener i, en cadascun dels mesos
següents (incloses les pagues extres), per tal
de consolidar la quantitat de 460 €
consignada en l’article 4.3 del 5è Conveni
col∙lectiu
del
personal
laboral
d’administració i serveis de les universitats
catalanes. Aquest increment quedarà
consolidat.

Dits acords poden contemplar, en el cas dels
funcionaris, entre d’altres, la promoció de grups
mitjançant un sistema de concursoposició, amb la
realització prèvia d’uns determinats cursos de
formació que seran obligatoris per a la promoció.
En el cas dels laborals s’està analitzant el sistema
de promoció, que pot comportar una formació
obligatòria.
Atès que els cursos vinculats a aquestes
promocions seran inclosos dins del pla de formació
de l'any 2009, la Comissió de Formació, reunida el
passat dia 19 de gener, ha considerat oportú
posposar, fins a la signatura de l’acord, l'aprovació
del pla de formació 2009, advertint que les hores
dels cursos de formació per a la promoció
computaran dintre del crèdit de hores de formació.
No obstant això la Comissió ha acordat igualment
la realització dels cursos l'inici dels quals estava
previst començar durant el primer trimestre de l'any.
Per aquesta raó, la Secció de Formació, Integració
i Ajudes Socials ha publicat en la seva pàgina web
els cursos inclosos dins del primer trimestre d'aquest
any perquè el personal interessat pugui participar
en els mateixos.

