ANNEX 3. APROVAT PEL PLE DEL CONSELL SOCIAL DEL 8/11/2018 P5
PROPOSTA ACORO DE LA MESA D'UNIVERSITATS SOBRE ELS INCREMENTS
RETRIBUTIUS 2018
La Mesa d'Universitats, ambit de negociació del personal de les Universitats públiques de
Catalunya, reunida el 6 de novembre de 2018 ha arribat a l'acord sobre els increments
retributius de l'any 2018 següent:
1. En aplicació del que estableix l'article 1 del Decret Llei 5/2018 publicat el 18 d'octubre
de 2018 l'increment general del personal de les universitats públiques catalanes en
cadascun deis conceptes retributius, respecte els vigents per al 2017, per a l'any 2018
sera el següent:,
-

1,50 % amb efectes 1 de gener de 2Q18
0,25 % addicional amb efectes 1 de Juliol de 2018

,- "t

2. D'acord amb el que estableix l'article 1.5 del Decret Llei 5/2018, s'acorda un increment
retributiu addicional lineal del 0,2% consolidable, amb efectes 1 de gener de 2018, per
a la millora de !'eficiencia universitaria,.
En funció de la massa salarial de cada Universitat l'increment 2018, en valor anual, per
a tot el personal universitari subjecte a aquest ambit de negociació i dedicació a temps
complet, és el següent:
Universitat
UB
UAB
UPC
UPF
UdG
URV
Udl

Import
lineal
75,51 €
75,32 €
84,73 €
71,54 €
74,29 €
63,60 €
73,76 €

Aquest complement es pagara de forma proporcional a la jornada laboral.
Per al personal laboral aquest increment s'integrara en un nou concepte retributiu
establert per les respectives comissions negociadores, i per al personal funcionari
s'integrara segons la fórmula emprada per les universitats per aplicar l'acord de la Mesa
d'Universitats de 22 de desembre de 2005.
3. El termini d'aplicació d'aquest acord sera efectiu a partir del mes de novembre de 2018.
Les Universitats fan constar que la regularització deis endarreriments es realitzara,
sempre i quan, la Generalitat de Catalunya comuniqui la subvenció corrent que
compensi els increments retributius de l'any i reconegui el dret que permeti a les
Universitats disposar del credit pressupostari corresponent.
Per a les persones que no prestin serveis el mes d'octubre de 2018 l'abonament
d'aquestes quantitats es produira d'ofici de forma proporcional al temps treballat l'any
2018.
4. Aquest acord és d'aplicació directa per al personal funcionari de les Universitats i, pel
que fa al personal laboral, obliga a les parts en els ambits de negociació corresponents.

