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ADEQÜACIÓ DE LES MESURES RETRIBUTIVES
ESTABLERTES PEL GOVERN

El Govern de la Generalitat ha aprovat en
la seva sessió del 24 de juliol de 2012
l’adequació de les mesures de reducció
retributives
dels
empleats
públics
establertes als acords de Govern de 28 de
febrer i de 29 de maig a la mesura de
supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre adoptada amb
caràcter bàsic pel Govern de l’Estat i que
afecta al personal de tot el servei públic.
Aquest acord preveu no acumular la
reducció de les retribucions de manera
que el personal al servei de l’Administració
de la Generalitat i de les Universitats
públiques no tingui una afectació superior
al personal al servei de la resta
d’administracions.
Els criteris d’adequació retributiva són els
següents:
 En la nòmina del mes de desembre, en
que s’aplicarà la supressió de la paga
extraordinària prevista al Reial decret llei,
es
regularitzarà
aquesta
reducció
mitjançant l’abonament d’una quantia
per un import equivalent a la deduïda en
el mes de juny.
 En qualsevol cas, les reduccions
retributives aplicades durant l’any 2012
correspondran, com a mínim, a un import
equivalent a un 5% de la reducció en els
termes previstos en els Acords del Govern
esmentats. La regularització de les
deduccions
s’aplicarà
al
mes
de
desembre de 2012.
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Tenint en compte tot l’anterior, amb
caràcter general, la nòmina del mes de
desembre dels empleats públics de la
Generalitat de Catalunya i de les
Universitats Públiques catalanes, consistirà
en la mensualitat ordinària més el retorn de
la quantitat reduïda el mes de juny.
AJUTS DE MATRICULA
S’han resolt les sol∙licituds d’ajuts de
matricula del curs 2011/2012 corresponents
a les matricules efectuades abans de
l’entrada en vigor de la Llei 1/2012,de
Pressupostos de la Generalitat per al 2012.
Desprès del període de vacances es
tramitaran els pagaments.
IMPLEMENTACIÓ
NOVA JORNADA I HORARI
Durant el mes de setembre es realitzaran
les reunions amb els representants dels
treballadors per establir els criteris de la
nova jornada i horaris.
OFERTA FORMATIVA CURSOS DE LLENGÜES
Per al curs 20122013, tota l’oferta formativa
en llengües adreçada al PAS i al PDI
s’oferirà de manera conjunta a través del
Servei Lingüístic. Això permetrà d’una
banda potenciar i reforçar l’oferta
formativa del Servei Lingüístic i d’altra
optimitzar els recursos.

