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Modificacions LGPC

Articles en suspensió per aplicació article 38 de la Llei 1/2012 de pressupostos
Article conveni Resum aplicació

Les retribucions íntegres del personal no experimenten cap
i d l fi d l’ i i d l 2011

4.1
lletra
a)

Compensació
diferencial IPC

Article
28

increment respecte de les fixades per a l’exercici del 2011
Durant l’exercici del 2012, no es reconeixen retribucions
vinculades a la productivitat o conceptes anàlegs
Afecta al Plus Campus i productivitat UdG i URV

Article
34

S’autoritza el a l Govern a adoptar mesures excepcionals de
reducció de la despesa de personal (...) Aquestes mesures
han de tenir un impacte equivalent (...) sobre el personal
de les universitats públiques, d’acord amb llur règim
retributiu.
Proposta d’acord del 5% de la retribució total anual.
Negociar aplicació.

49, 50
i 55

Ensenyament
universitari
Plus menjador
Fons d’acció social

Article
33

En l’exercici del 2012 no s’atorguen als empleats ajuts en
concepte de Fons d’acció social ni altres ajuts que tenen la
mateixa naturalesa i la mateixa finalitat.
En l’exercici del 2012 no es reconeixen percepcions
derivades dels sistemes d’ajuts per al menjar del personal
Els beneficis econòmics no salarials s’assimilen a FAS:
Ajuts al transport / Ajuts de matrícula
Es proposa regularitzar la forma d’aplicació dels acords
sobre roba de treball
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Modificacions LMFFA 1/2

Articles inaplicables segons la disposició addicional 14ena de la Llei 5/2012 de mesures

Article conveni Llei
5/2012

Resum aplicació
5/2012

45.2 i
56

dies laborals
addicionals
d’assumptes
propis

Article 96 i
disposició
addicional
sisena

Es pot disposar de sis dies de permís l’any, com a màxim,
per a assumptes personals sense justificació.
Esdevenen inaplicables el gaudiment de dies addicionals
de vacances o de lliure disposició vinculats als anys de
servei quan superin els dies addicionals a què fa
referència a l’article 48.2 de l’EBEP. (inaplicació parcial
art. 56 CPASL)

De 0 a 5 anys, possibilitat de reducció 1/3 amb el 80% de
la retribució, o de 1/2 amb el 60% de la retribució,

i l 26 d l ll i 8/2006 Ú i d i46
lletres i)
i m) i
Acord
Concilia
MU

Reducció de
jornada amb el
100% de la
retribució

Article 97

segons article 26.a de la llei 8/2006 Úniques reduccions
previstes i bonificades
De 6 a 11 anys, reducció de jornada d’1/3 o 1/2 ; i
segons necessitats del servei es pot reduir una altra
fracció de jornada entre 1/8 i 1/2. En tots els casos, la
reducció de les retribucions és proporcional a la
reducció de jornada.
Tractar el detall a la comissió concilia de la Mesa
d’Universitats

Modificacions LMFFA 2/2

Articles inaplicables segons la disposició addicional 14ena de la Llei 5/2012 de mesures

Article conveni Llei 5/2012 Resum aplicació

se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al

51

prestacions que el
treballador
perceb mentre
romangui en
situació d’IT

Disposició
addicional
sisena

se suspenen els acords i pactes sindicals relatius al
reconeixement de millores econòmiques directes destinades a
completar la prestació per incapacitat temporal
Els òrgans de negociació de l’àmbit respectiu poden acordar, com
a màxim i en concepte de millora directa, la percepció de la
totalitat de retribucions durant els tres primers mesos en què el
treballador romangui en situació IT

53.2,
53 5

Premis vinculats a
antiguitat en

tit t di
Disposició
ddi i l

Esdevenen inaplicables els sistemes de premis vinculats als anys de
serveis prestats consistents en:

la percepció de quantitats en metàl lic
53.5
i 56

quantitats o dies
addicionals de
vacances

addicional
sisena

p p q
el gaudiment de dies addicionals de vacan ces o de lliure
disposició quan superin els dies addicionals a què fa referència a
l’article 48.2 de l’EBEP. (inaplicació parcial art. 56 CPASL)

42.1
Jornada 1.462
hores anuals i 35
h/setmana

Disposició
addicional
dotzena

Jornada 37,5 hores/setmana
Criteri de realitzar una jornada equivalent a la de la Generalitat
Pendent negociar.
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Entremat negociador

Universitat Conjunt General
PDI F J t S bPDI-F Junta Submesa

Mesa 
general

PDI-L Comité C.Paritària C.Negociadora
PAS-F Junta Submesa
PAS-L Comité C.Paritària C.Negociadora

Impacte legislatiu
LGPC
LMFFA
Acords de Govern
LGPE !!!!
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Temes a negociar

PDI-L PAS-F PAS-LPDI L PAS F PAS L
3 mesos 100% IT Aplicable
Exc. Vol. amb reserva Aplicable
Jornada 37,5h/set -
Reducció salarial 5% Aplicable
Roba de treball - -
Dies addicionals vacances - Aplicablep
0,3% gener-maig 2010 - -

Calendari de negociació
“extern”

21/5 Sec.Exec. ET
22/5 ET22/5 ET
23/5 Paritària PDI-L
24/5 Paritària PAS-L
1/6 Submesa PAS-F
1/6 Negociadora PAS-L
8/6 Seguiment acord Concilia8/6 Seguiment acord Concilia
20/6 ET
21/6 MU

28/6 JP del CIC
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Acord de Govern 1/4

Amb caràcter general:

5% de les retribucions íntegres (fixes i 
periòdiques) percebudes durant el 2012

Exclou PIF
Exclou PostDocs amb Fin.Esp.p
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Acord de Govern 2/4

PDI-F
La reducció s’aplica sobre el “Complement IPC” iLa reducció s aplica sobre el Complement IPC  i 
sobre els complements addicionals
Juny: Aplicació 5% dels 6 primers mesos
Juliol a desembre: Aplicació 5% de les 
retribucions mensual

PDI-L i PAS-L
Si no hi ha acord (s’ha de negociar!!), es redueix 
un 5% de cada semestre a les nòmines de juny i 
desembre

Acord de Govern 3/4

PAS-F
Juny: Aplicació 5% de les retribucions del primerJuny: Aplicació 5% de les retribucions del primer 
semestre sobre el CE
Desembre: Aplicació 5% de les retribucions del 
segon semestre sobre el CE addicional

CÀRRECS i PERSONAL DIRECTIU
Import equivalent a una paga extraordinària
PDI-F: De juny a desembre a IPC, Addicionals i 
complements individuals (aprovats per CS)
Resta: 50% juny i 50% desembre
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Acord de Govern 4/4

Aplicable al personal que presta serveis a les 
entitats que depenen de la universitatentitats que depenen de la universitat

Pot ser objecte d’adequació en cas que 
s’acordés una reducció per a tot el sector públic

NOTA: Aplicació individualitzada
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Jornada ordinària
• 37h30’ en còmput setmanal (DL-DV)

Resum Decret Jornada i Horaris
1/5

p ( )
• De 15/12 al 10/1 i SS: Jornada=(nombre de dies laborables del 

periode)*7
• De 1/6 a 30/9: 35h en còmput setmanal (DL-DV)

Jornada de dedicació especial
• 40h en còmput setmanal (DL-DV)
• De 15/12 al 10/1 i SS: Jornada=(nombre de dies laborables del 

periode)*7h30’
• De 1/6 a 30/9: 37h30’ en còmput setmanal (DL DV)• De 1/6 a 30/9: 37h30  en còmput setmanal (DL-DV)
• Ha de figurar a l’RLT els llocs que tenen aquesta jornada

Pausa
• 20’ (computable com a treball efectiu) en jornades 6h
• Durant l’horari de permanència obligatòria i en general de 10:00 a 

12:00

Horari ordinari
• Permanència obligada de 9:00 a 14:00 (DL-DV)

Resum Decret Jornada i Horaris
2/5

g ( )
• Les 2h30’ diàries restants, de DL a DV entre 7:30 i 19:00 (supeditat a 

les necessitats org.)
• Serveis de més de 7h30’ continuats tindran descans obligatori de 30’
• Després del descans obligatori caldrà treballar 1h30’ mínim
• Jornada diària total màxima: 9h30’
• Flexibilitat 30’ en començar la jornada. Recuperable diàriament.
• Flexibilitat només pot afectar a la permanència obligada en cas de 

personal amb filles o fills menors de 12 anys

• Abans de l’1/9 es sol·licita l’horari (en cas que sigui diferent) per l’any 
següent 

• Abans de l’1/10 s’han de resoldre. Silenci positiu.
• L’horari s’inicia 1/10 i es mantindrà fins 30/9 de l’any següent
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Horari de dedicació especial
• Permanència obligada de 9:00 a 14:00 (DL-DV)

Resum Decret Jornada i Horaris
3/5

g ( )
• 8h (DL-DV) en jornada partida
• 7h30’ (DL-DV) en jornada partida, en períodes amb reducció horària

Dies festius i tardes no recuperables
• Només serveis essencials considerant dies i tardes no recuperables

o 24/12 i 31/12
o Tardes anteriors a les 2 festes locals i a la festivitat de Reis

• Tarda del dia de Sant Jordi

Vacances

Resum Decret Jornada i Horaris
4/5

Durada
• 1 mes per cada any complet de servei, garantint 22 dies hàbils

Períodes de gaudiment:
• En general, 1/7 a 30/9 i en d’altres períodes (subjecte a autorització 

prèvia i a necessitats del servei)

Còmput:p
• Es poden gaudir de forma fraccionada

o 23 dies hàbils
o Fracció mínima d’1 setmana a excepció de 3 dies de possible gaudiment aïllat 
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Permís per assumptes personals
6 dies = 50h (en Jornada ordinària)

Resum Decret Jornada i Horaris
5/5

6 dies = 50h (en Jornada ordinària)
Durada mínima 30’
Es pot acumular a les vacances
Sense justificació
Subordinat a les necessitats del servei
Entre l’1/1 i 15/1 de l’any següent. Excepcionalment, 
durant la segona quinzena de gener
2 dies addicionals en complir el 6è trienni
1 dia addicional/trienni a partir del 8é
Els dies addicionals = 7h30’
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SEXENNIS BÀSICS CU TU CEU TEU

Règim dedicació PDI-F

SEXENNIS BÀSICS CU TU CEU TEU

Nre (X) Característiques Número d’ECTS per curs

>=5 16 16 16 16

4 Consecutius i últim viu 16 16 16 16

3 Consecutius i últim viu 24 16 16 16

1<X<5 No consecutius, però últim viu 24 24 24 24

Ú1<X<5 Últim no viu 32 32 32 32

0 32 32 32 32

Temes de personal
Juny’12


