Diligència per fer constar
que aquest Acord s'ha aprovat
en la sessió del Govern del dia
11 de març de 2019
El secretari del Govern

Acord
del Govern pel qual s’autoritza la despesa màxima de personal funcionari i contractat docent i no
docent de la Universitat de Girona per a l’any 2019.
La Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, preveu en el seu article 163.3 que
els costos del personal docent i investigador (PDI) i del personal d’administració i serveis (PAS)
previstos en els pressupostos de les universitats públiques catalanes, així com la previsió
agregada de places i contractes, han d’ésser autoritzats pel Govern de la Generalitat.
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La Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018, prorrogada
per al 2019, també inclou diversos preceptes que afecten les retribucions del personal al servei
del sector públic.
El Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, ha aprovat mesures urgents en matèria de
retribucions en l’àmbit del sector públic.
La Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017,
prorrogada per al 2019, estableix al Títol III diversos preceptes que afecten a les retribucions del
personal de la Generalitat de Catalunya, incloses les universitats públiques.
Així mateix, el Decret llei 3/2019, de 22 de gener, sobre l'increment retributiu per a l'any 2019 i la
recuperació parcial de l'import de la paga extraordinària de l'any 2013 per al personal del sector
públic de la Generalitat de Catalunya, regula les condicions d’aquest increment, els límits de
l’increment de la massa salarial del personal laboral, els imports màxims del complement de
productivitat variable i de les retribucions variables en funció dels objectius. També autoritza un
increment retributiu addicional de la massa salarial del 2018, la destinació del qual es concretarà
en l’àmbit de la negociació col·lectiva, i regula les condicions de la recuperació de part de la paga
extraordinària per al personal del sector públic que va deixar de percebre-la el 2013.
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La Universitat de Girona ha tramès a la Secretaria d’Universitats i Recerca el seu projecte de
despeses de personal i la corresponent previsió agregada de places de la Universitat per a l’any
2019, la qual integra el capítol I dels seus pressupostos per a l’any 2019, per tal de sotmetre’ls,
respectivament, a l’autorització del Govern de la Generalitat.
Atès que la Universitat de Girona ha aprovat els seus pressupostos per a l’any 2019, aquesta
autorització té caràcter extemporani i és d’aplicació allò establert a l’article 52.4 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques;
Vista la memòria de la Direcció General d’Universitats relativa als pressupostos de Capítol I de la
Universitat de Girona per a l’any 2019;
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Per tot això, a proposta de la consellera d’Empresa i Coneixement, el Govern

Acorda:
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−1 Autoritzar les despeses màximes de personal funcionari i contractat docent i no docent de la
Universitat de Girona per a l’any 2019 que s’incorporen com a annex d’aquest Acord.
−2 L’autorització d’aquestes despeses màximes de personal no comporta en cap cas la
modificació de la subvenció prevista per la Generalitat de Catalunya en els seus pressupostos
per al 2017, prorrogats per al 2019, ni per a exercicis futurs. Tanmateix, de manera excepcional,
la Universitat de Girona podrà incrementar aquestes despeses de personal per fer front a
l’increment retributiu addicional al 2,25% ja aplicat, que es preveu al Decret llei 3/2019, de 22 de
gener, sobre l’increment retributiu per a l’any 2019 i la recuperació parcial de l’import de la
reducció salarial de l’any 2013 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
Així mateix, la Universitat de Girona eventualment restarà autoritzada a incrementar, també de
manera excepcional, el seu pressupost per fer front, si s’escau, al compliment del que disposin
sentències judicials fermes, així com al que disposi qualsevol altra normativa estatal o
autonòmica.
−3 La Universitat de Girona no pot prendre altres acords que impliquin un increment de despesa
de personal superior a l’autoritzat si l’increment de la despesa pública que se’n deriva no es
compensa mitjançant el finançament finalista corresponent. En tot cas, les despeses màximes de
personal proposades, no finançades amb recursos finalistes externs, no comporten cap increment
de la part de la subvenció no condicionada a objectius en els pressupostos de la Generalitat.
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−4 La disposició de la despesa de personal autoritzada s’ajustarà a les limitacions legals que
determina la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2017, prorrogada per al 2019, la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2018, prorrogada per al 2019, així com a qualsevol altra normativa pressupostària o
en matèria de personal que sigui d’aplicació durant el 2019, a les quals s’hauran de subjectar els
pressupostos de la Universitat de Girona en la seva execució.

Annex
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Universitat de Girona

Retribucions
PDI-Funcionari
PDI-Laboral
PAS-F
PAS-L
Emèrits
Pla emeritatge
Cofinançats Ramon y Cajal
Resta
investigadors
cofinançats
Quotes a la Seguretat Social
PDI
PAS
Investigadors cofinançats
Total autorització despesa

2019
Places ETC
Import
contracte
1.311,8 59.410.155,38
349,1 24.266.711,66
383,6 15.909.621,29
395,0 12.265.096,29
181,0
6.671.755,49
16.145,07
148.533,78
3,0
17.443,89
114.847,91
10.291.794,30
4.842.312,54
5.407.016,09
42.465,67
1.311,8 69.701.949,68

