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INCREMENT RETRIBUTIU 2018

Aquest abonament es realitzarà en una sola
vegada i en concepte de recuperació dels

El Reial Decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel
qual

s’aproven

mesures

urgents

en

matèria

imports que es van deixar de percebre.

de

retribucions en l’àmbit del sector públic, habilita amb

La Universitat de Lleida abonarà aquest 10% tan aviat

caràcter bàsic per a totes les administracions, un

com disposi de la corresponent autorització de la

increment retributiu fins a un màxim del 2,25% respecte

Generalitat de Catalunya.

a les retribucions vigents a 31/12/2018, amb efectes d’1
de gener de 2019.
PROGRAMA FORMATIU EN DESENVOLUPAMENT
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el

DE COMPETÈNCIES PROSOCIALS

Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment
retributiu per a l'any 2019 i la recuperació parcial de

El principal objectiu del programa de “Desenvolupament

l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al

de Competències Prosocials” és crear una cultura

personal del sector públic de la Generalitat de

d’organització prosocial per augmentar la qualitat de

Catalunya, estableix les condicions i els termes en què

vida i la satisfacció a la feina del PAS.

s’ha de fer efectiu aquest increment retributiu al
personal al servei de les universitats públiques.

Atesa l’acceptació i demanda dels cursos realitzats
durant els anys 2017 i 2018, el proper mes de febrer es

Així, doncs, en la nòmina d’aquest mes de gener la

realitzaran noves edicions de les activitats formatives

Universitat de Lleida ha abonat al seu personal un

d’aquest programa.

2,25% en cadascun dels conceptes retributius.
Concretament, el 6 de febrer s’iniciarà la 7a edició de
Al mateix temps, l’esmentat Decret llei estableix la

les activitats del Mòdul I i, seguidament, s’obriran les

recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària

activitats del Mòdul II, a les quals podran assistir el PAS

de l'any 2013 i es determina que:

que ja hagi cursat els tres cursos del Mòdul I.

-

El personal del sector públic, que va deixar de
percebre de forma efectiva durant l'exercici
2013 la quantia equivalent a l'import d'una paga
extraordinària, paga addicional del complement
específic o equivalent, percebrà, durant el
primer trimestre de l'exercici 2019, el 10% de
l'import que va deixar de percebre en aplicació
d'aquesta mesura de reducció retributiva.

