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Punt 3.3. Aprovació de la proposta al Consell Social de modificació de les 
Bases d’execució del pressupost 2020 

 

 

La modificació pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 

L’aprovació pel  CdG, a la Sessió ordinària de 27 de febrer de 2020, de noves activitats no 

previstes a l’annex I “Modalitats d’encàrrecs de rectora o rector i prestacions de serveis” de les 

bases d’execució del pressupost 2020. 

La declaració de l’estat d’alarma va implicar la suspensió de totes les activitats acadèmiques 

presencials i el tancament de les instal·lacions i els edifici de la Universitat. Aquesta situació 

excepcional ha provocat una menor execució dels crèdits de depesa assignats al centre, 

departament o institut i per tant un major romanent genèric al tancament de l’exercici 2020.  

 

Proposta 

Modificar el redactat de l’article 50 Encàrrecs de rectora, per adaptar-ho al nou marc normatiu 

i donar cobertura a les activitats de finançament extern no previstes a l’annex I. 

Modificar de  l’annex I la retribució màxima de treballs de col·laboració en projectes del PAS 

que no podrà ser superior al 10% de la retribució anual de l’activitat de la categoria del 

treballador. 

Augmentar l’import de romanent que quedarà com afectat a les unitats, es proposa modificar 

del 30% al 40% el coeficient de de l’article 60. 2 f) b) iv . 

Modificació article 50 

Els encàrrecs de rectora o rector són assignacions o encàrrecs de tasques a persones adscrites a 

la URV, de naturalesa diferent de les funcions del seu lloc de treball, i es regulen pel que disposen 

l’article 24.d) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós 

de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic; l’article 90.d) de la Llei d’universitats de 

Catalunya, i els articles 45.3.d) i 215 de l’Estatut de la URV. 

Pel que fa a la normativa de funció pública, atès el caràcter bàsic dels preceptes assenyalats, 

s’aplica a tot el personal de la URV.  

L’objecte de l’encàrrec ha de ser definit per una activitat promoguda per la URV, i ha de 

correspondre i ha de ser aprovada pels òrgans de govern entre les esmentades a l’annex 1 

d’aquestes bases. 

Qualsevol encàrrec que tingui com a objectiu alguna activitat que no figuri en aquest annex 

s’haurà de sol·licitar amb la corresponent justificació. En aquests casos, prèviament a la 



 

realització de l’activitat, correspon a la rectora o rector, o persona en qui delegui, valorar-ne la 

seva justificació i autorització d’aquesta. 

Les activitats per les quals es formalitza l’encàrrec s’han de dur a terme fora de la jornada normal 

de treball de la persona a la qual se li encarreguin. 

Es poden assignar encàrrecs als membres del PDI i PAS de la URV que compleixin els requisits 

següents: 

- Relació laboral vigent i de durada prevista igual o superior a la de l’encàrrec. 

- Dedicació a temps complet. 

- Especialització en les tasques o funcions objecte de l’encàrrec. 

La retribució màxima dels encàrrecs és la que figura, en cada cas, a l’annex 1 d’aquestes Bases 

d’execució. 

En el cas de PDI, l’assignació de la retribució màxima requereix que la persona interessada tingui 

complet el pacte de dedicació per al curs vigent (mentre el pacte de dedicació no estigui tancat, 

si no està complet, es podrà prendre com a referència el del curs anterior). Si aquest no fos el 

cas, l’activitat encomanada es podrà considerar com a corresponent al lloc de treball de la 

persona interessada i contribuirà, així, a completar el seu pacte de dedicació. En aquest cas, com 

a criteri general, es considerarà la proporció d’una unitat d’activitat acadèmica per cada 60 hores 

presencials dedicades a l’encàrrec. 

En el cas del PAS, l'assignació de la retribució requereix que l'activitat es realitzi forçosament 

fora de la jornada normal de treball. 

Per a qualsevol activitat prevista o no prevista a l’annex, que sigui finançada per una dotació 

externa a la URV, aquesta serà retribuïda atenent al que disposi el finançament de l’activitat. 

En qualsevol cas, queden explícitament excloses dels encàrrecs de rectora o rector la 

participació en activitats de lliure elecció, l’organització d’aquestes i els cursos que donin dret a 

crèdits de lliure elecció, excepte les activitats previstes a l’annex. 

Els encàrrecs de rectora o rector es tramiten segons la normativa interna de la Universitat. 

Modificació annex I: Modalitats d’encàrrecs de rectora o rector i prestacions de serveis (Veure 

annex) 

Modificació article 60. 2 f) b) iv.  

b) Crèdits de despesa assignats al centre, departament o institut: 
iv. La resta de romanents de crèdits de despesa no disposats al llarg de l’any en el 
moment de tancar el pressupost queden com a romanent genèric; extraordinàriament 
pot quedar com a romanent afectat fins a un màxim del 40% del pressupost final en cas 
que s’autoritzi per la Gerència.  


