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2016, i per últim gaudeixi dels dies d’assumptes

INCREMENT RETRIBUTIU PER AL 2016

propis de l’any 2016, els quals podrà gaudir fins al 14
de gener de 2017.
La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos
generals de l’Estat per al 2016 estableix per al 2016, i
habilita,

amb

caràcter bàsic

per

a

totes

les

administracions, un increment retributiu del seu

TANCAMENT DE DETERMINATS EDIFICIS
DURANT EL PERÍODE DE SETMANA SANTA 2016

personal fins a màxim de l’1% respecte a l’exercici
2015.
El Consell de Govern de la UdL, en la seva sessió de
El Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant

27 de gener, ha acordat que durant el període

el Decret Llei 1/2016, de 19 gener, ha aprovat, al

comprès entre 21 al 28 de març de 2016 (ambdós

mateix temps, l’aplicació d’un increment retributiu

inclosos) es deixaran únicament en funcionament

d’un u per cent per al personal del sector públic

aquells espais i instal·lacions de la Universitat

català.

absolutament imprescindibles per a la prestació dels
serveis mínims, garantint l’accés restringit al personal

Als efectes, a la nòmina d’aquest mes de gener del
personal

docent

investigador

i

del

per a la realització de les tasques encomanades.

personal

d’administració i serveis de la Universitat de Lleida, ja

Es faculta a la Gerència per determinar els serveis

es farà efectiu l’increment de l’1% en els respectius

mínims a prestar per part de les diferents unitats, així

conceptes retributius.

com les condicions en què es durà a terme tant el
tancament com els serveis mínims.

PERMÍS DE DIES ADDICIONALS D’ASSUMPTES
PERSONALS A PARTIR DEL COMPLIMENT
DEL 6È TRIENNI
Aquell personal d’administració i serveis que disposi
de

dies

addicionals

d’assumptes

particulars

corresponents a l’exercici 2015 i a l’exercici 2016,
que es poden gaudir fins al 31 de desembre de 2016,
caldrà que, en primer lloc, sol·liciti i exhaureixi els
dies corresponents a l’exercici 2015, després sol·liciti
i exhaureixi els dies addicionals corresponents a l’any

