
NÚM. 55NÚM. 55NÚM. 55NÚM. 55    
Gener 2015Gener 2015Gener 2015Gener 2015    

Butlletí 
 informatiu de la Gerència 

PAGUES EXTRAORDINÀRIES PAGUES EXTRAORDINÀRIES PAGUES EXTRAORDINÀRIES PAGUES EXTRAORDINÀRIES 2015201520152015    

Pendents de la Llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2015, el Decret Llei 9/2014, de 
30 de desembre, de mesures urgents en matèria de 
personal, , , , estableix que per a l’exercici 2015, resten 
sense efecte les mesures previstes a la Llei 1/2014, 
de 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2014 referents a la reducció de les 
retribucions del personal en un import equivalent a 
una paga extraordinària. 

A aquests efectes, el proper mes de juny el personal 
d’administració i serveis de la UdL percebrà la 
totalitat de la paga extraordinària, la meritació de la 
qual es va iniciar l’1 de desembre de 2014. 

Quant al personal docent investigador, a la nòmina 
d‘aquest mes de gener ja no s’efectuaran les 
reduccions mensuals corresponents a la part 
proporcional de la paga extraordinària i, per tant, 
percebran la seva nòmina amb la totalitat de les 
retribucions. 
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La Llei general de pressupostos de l’Estat per al 2015 
preveu la possibilitat que cada Administració pública, 
en el seu àmbit, pugui aprovar l’abonament de 
quantitats en concepte de recuperació dels imports 
deixats de percebre com a conseqüència de la 
supressió de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012. 

Les quantitats que podrien abonar-se per aquest 
concepte, sobre l’import deixat de percebre per cada 
treballador/a, seran les equivalents a la part 
proporcional corresponent als 44 primers dies de la 
paga extraordinària. 

No obstant, la Generalitat de Catalunya de moment 
no ha aprovat cap retorn addicional tot i que la 
vicepresidenta del Govern ho ha anunciat en notes 
de premsa. 

La Universitat de Lleida farà efectives les quantitats 
que corresponguin per aquest concepte tan aviat com 
la normativa legal ho permeti i sigui reconeguda i 
entregada per la Generalitat de Catalunya la quantitat 
econòmica corresponent. 
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El proper 3 de febrer, el rector, conjuntament amb la 
responsable d'Innovació i Qualitat en la Formació de 
l'Escola d’Administració Pública de Catalunya 
(EAPC), presentarà la programació per aquest any 
2015 de les activitats formatives adreçades als 
càrrecs de comandament del personal 
d’administració i serveis. 

A l’acte de presentació s’ha convocat al personal que 
actualment ocupa llocs de càrrecs de comandament i 
aquell PAS que ocupa determinats llocs singulars. 

http://www.parlament.cat/actualitat/actes/21.decret_interins.pdf

