Patrocina:

BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
A) DADES PERSONALS
DNI o passaport
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Data de naixement
Adreça
Població
Comarca/província
Adreça electrònica

CP
Tel.

Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí / No
En cas afirmatiu indiqueu:
Centre
Curs
Titulació
Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí / No
En cas afirmatiu indiqueu:
Universitat
Curs
Titulació
Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió

Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes
edicions.
Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica,
us voleu inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, conformeu la
compatibilitat horària dels cursos i la disponibilitat de places:
CODI

TÍTOL

Import de la matrícula dels cursos		
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits			

A

Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés abans
del dia 29 de maig de 2009

A * 0,85		

B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
l’1 i el 19 de juny de 2009

A * 0,90		

C
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Codi: 11U4

Àmbit: Dret, Economia, Política i Societat

EL PDI LABORAL DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES:
ASPECTES LEGALS I NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Dates: Del 20 al 22 de juliol

Programa:
Dilluns 20
09.30-11.00 h

Localitat: La Seu d’Urgell

11.00-11.30 h

Coordinació: Ana M. Romero Burillo (Departament de Dret Públic
de la UdL)

12.00-13.30 h

Equip docent: Ana Rosa Argüelles Blanco (Universitat d’Oviedo),
Ana Caro Muñoz (Universitat Autònoma de Madrid), Luis Fernández Villazón (Universitat d’Oviedo), Sergi Fillet Castella (Universitat Politècnica de Catalunya), Carolina Martínez Moreno
(Universitat d’Oviedo), Josep Moreno Gené (UdL), Miquel Àngel
Purcalla Bonilla (Universitat Rovira i Virgili), Ana M. Romero Burillo (UdL), Joan Ramon Rosell Polo (UdL) i Juan Manuel del Valle
Pascual (Universitat Politècnica de Madrid)
Resum del curs: La proclamació del principi de laboralitat del personal docent i investigador de les universitats públiques dut a terme
per la LOU i la LOMLOU ha comportat indubtables alteracions
respecte al seu tractament anterior com a personal subjecte a dret
administratiu. Entre altres aspectes, ara, a aquest personal li resulta d’aplicació la legislació laboral, dins de la qual cal incloure-hi
els convenis col·lectius. A partir d’aquesta premissa, a les diferents
comunitats autònomes s’ha endegat, i en alguns casos conclòs, el
procés de negociació col·lectiva de les condicions laborals per les
quals s’ha de regir el PDI laboral. Es pretén analitzar aquest procés
de negociació col·lectiva en el si de les universitats, i això implica
l’estudi dels diferents convenis col·lectius vigents, entre els quals es
troba el I Conveni Col·lectiu del PDI de les universitats públiques
catalanes.
Aquest curs té com a destinataris, a més dels estudiants, el PDI
laboral, el PAS que desenvolupa les seves tasques en els serveis de
recursos humans de les universitats públiques, els gestors universitaris, el personal de les assessories jurídiques i els representants
sindicals del PDI, entre altres.
Nombre d’hores lectives: 15

13.30-14.00 h
16.00-17.30 h
17.30-18.00 h
Dimarts 21

Luis Fernández
09.30-11.00 h L’ordenació del PDI laboral en la negociació
col·lectiva: l’organització de l’activitat i el contingut de la prestació
11.00-11.30 h Col·loqui
Ana Rosa Argüelles
12.00-13.30 h El tractament de les mesures de conciliació de la
vida personal i laboral del PDI en la negociació
col·lectiva
13.30-14.00 h Col·loqui
Miquel Àngel Purcalla
16.00-17.30 h La protecció de la salut laboral del PDI en la negociació col·lectiva
17.30-18.00 h Col·loqui
Dimecres 22
09.30-11.00 h
11.00-11.30 h
12.00-13.00 h

Espai: IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu: 30 €
Límit de places: 30

ALLOTJAMENT
Juan Manuel del Valle
El PDI laboral de les universitats públiques: present
i futur
Col·loqui
Ana Caro
Marc legal de la negociació col·lectiva del PDI laboral de les universitats públiques
Col·loqui
Josep Moreno
Les figures contractuals del PDI en la negociació
col·lectiva: classificació professional i carrera
acadèmica
Col·loqui

13.00-14.00 h

Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.
Marqueu els dies d’estada en el centre d’allotjament (compta des de l’hora de
sopar fins a la de dinar de l’endemà):
Dilluns 13
Dijous 16
Diumenge 19
Dimecres 22

Nombre total de nits			
			
26 € * D
Import de l’allotjament
			
Import total a ingressar
A/B/C + E
(matrícula + allotjament)
		

Dimecres 15
Dissabte 18
Dimarts 21
Divendres 24
D
E

Ingresseu l’import total al compte 0049-1886-71-2110641087 del banc
Santander.
Feu constar el codi V09001 en l’imprès bancari.
Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu al Parc del Segre
(sopar fred gratuït):
Dimecres 15
Dimarts 21
Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:
Trajecte
Dia
Hora
Tinc vehicle: Sí

Ana M. Romero
Les condicions econòmiques del PDI laboral en la
negociació col·lectiva: retribució, protecció social i
acció social
Col·loqui
Sergi Fillet i Joan R. Rosell
Una experiència pràctica de negociació col·lectiva
del PDI laboral. El cas de les universitats catalanes
Carolina Martínez
Conferència de cloenda: present i futur de la negociació col·lectiva del PDI laboral de les universitats
públiques

Dimarts 14
Divendres 17
Dilluns 20
Dijous 23

No

Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el
mateix desplaçament
La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de
cap inconvenient que pugui sorgir

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació / Para más información: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat
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