ESPECIALISTES

TÈCNICS I ADMINISTRATIUS

CARME ROURERA

DAVID MANJON

FINI VÁZQUEZ

ROSA GRANERO

IVAN TEIXIDÓ

MARISOL JANÉ

JOSEP RAMON MÒDOL

JOAN RUEDA

SARAI LORENTE

FRANCESC CATALÀ

MONTSE TOLDRÀ

FERNANDO VILLA

FRANCESC SEGARRA

LÍDIA PIEDRAFITA

MARIA TRIGO

MONTSE SUBIAS

EVA FERRAN

JULIO MARTELO

XAVIER RODRÍGUEZ

MARC MOSTANY

RICARD DONÉS

JAVIER DE CASTRO

JORDI PRIETO

JOSEP MARIA SANTIVERI

MARIAN MORENO
JOSEP RAMON CASTANY
ISABEL ZAMORA
ENCARNA MORALES

Retribucions
Volem recuperar el poder adquisitiu perdut els últims anys.

Lluita Contra la Precarietat
Convocar totes les places que estan cobertes per personal interí existents a la RLT
mitjançant una oferta pública d’ocupació extraordinària.
Estabilitzar el personal de l’Institut de Llengües que imparteix docència en idiomes.
Crear a la RLT les places amb tasques estructurals que porten molts anys cobertes per
falsos contractes d’obra i servei o reforços.

Plantilla
Lluitar perquè es cobreixin les baixes i les reduccions horàries.
Pactar un nou acord de jubilació parcial amb contracte de relleu.
Adequar la plantilla al creixement de les infraestructures de la universitat.
Donar més estabilitat al personal assignat als grups de recerca.
Oposar-nos a l’externalització de serveis.

Conciliació
Oferir assessorament en totes les situacions o necessitats de conciliació.

Seguir lluitant per signar l’actualització de l’acord CONCILIA amb les 7 universitats.
Aconseguir que es pugui gaudir de la reducció de jornada per interès particular.
Igualar les condicions per la mort de germans de pares/mares a la de familiars de
primer grau.
Tenir un permís retribuït i pel temps necessari per::
 Acompanyar
 Assistir

a un familiar de primer grau o depenent al metge.

a les tutories dels fills i filles.

Seguretat i Salut Laboral
Enllestir els treballs d’anàlisi dels resultats de l’avaluació de riscos psicosocials,
acordar les mesures preventives que escaiguin i informar-ne a la plantilla.
Elaborar un protocol de resolució de conflictes interpersonals entre la plantilla (ja
sigui entre companys/es com deguts a la jerarquia).
Millorar el sistema d’entrega i la qualitat de la roba laboral.

S’ha recuperat tota la paga extra del 2012 i una petita part del 2013, queda pendent la major
part del 2013 i la totalitat del 2014.
Continuarem reivindicant-ne la restitució a totes les meses de negociació on som presents.

Formació
Revisar el Reglament de Formació per adaptar-lo a les noves necessitats.
Incentivar la mobilitat nacional/internacional del PAS facilitant l’accés a programes com
Erasmus o Stella.

Mesures Socials
Recuperar els drets perduts o suspesos: el fons social, l’ajut de menjador, complementació al
100% de les IT.
Crear un programa de beques propi per a l’exempció del pagament de la matrícula
universitària a la UdL pels fills i filles del personal amb unes retribucions per sota dels 50.000€
anuals, mentre no es recuperi la matrícula gratuïta general.
Signar un acord de reducció de jornada per a majors de 57 anys.

Calendari, Jornada i Horaris
Continuar garantint les 1.462 hores efectives de treball anual als calendaris laborals.
Reivindicar la recuperació de les 35 hores mantenint els tancaments de setmana santa i Nadal.
Aconseguir que per cada dia treballat en dies de tancaments hi hagi dos dies de compensació.
Desenvolupar i aplicar un pla pilot de teletreball per al PAS laboral.
Adaptar el portal de l’empleat perquè tingui en compte dissabtes i diumenges a efectes de
comptabilitzar hores realitzades o demanar permisos.
Implementar la possibilitat que cada treballador pugui decidir si vol gaudir part dels seus dies
d’assumptes propis per hores.

Comunicació amb el PAS-L
Realitzar, per part del comitè, una assemblea general informativa a l’any, com a mínim.
Enviar trimestralment un butlletí informatiu amb l'actualitat dels temes tractats al comitè.

