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Expedient per al reconeixement de la recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre de 2012

ACORD ENTRE L’IRL I EL COMITÉ D'EMPRESA SOBRE LA CONCRECIÓ DE L'ABONAMENT
AL PERSONAL DELS PRIMERS 44 DIES DE LA PAGA EXTRAORDINÁRIA DE DESEMBRE
2012

L’IRL i el Comité d'Empresa, reunits en data d'avui per concretar I'abonament dels primers 44 dies de la
paga de desembre de 2012,
MANIFESTEN
a) Que, en el DOGC núm. 6829 de 12.3.2015, s’ha fet públic l’ Acord de Govern 33/2015, de 10 de
març, sobre la recuperació d'una part de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de
2012 per al personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya.
b) Que aquest Acord de Govern és d’aplicació a l’Institut Ramon Llull.
c) Que I'article 4.1 de I'Acord, estableix que les entitats que pertanyen al sector públic, com és el cas de
l’IRL, concretaran, respecte del seu personal, el moment en què s’acreditarà en la nòmina I'abonament
de les quantitats a recuperar dins de I'exercici de 2015.
d) Amb la finalitat de fixar el moment d'abonament de les quantitats referides a la plantilla de I'entitat,
ambdues parts, en la respectiva representació en la que actuen, Iliure i voluntàriament.
PACTEN
I.- Que I'entitat procedirà en el mes d’abril de 2015 al pagament dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponents al mes de
desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret -llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a
Garantir l'Estabilitat Pressupostària i de Foment de la Competitivitat, amb l'abast i límits establerts en la
disposició addicional dotzena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos generals de
l'Estat per a l'any 2015, segons Acord de Govern 33/2015. L’abonament de les quantitats a què fa
referència aquest Acord s’acreditarà en la nòmina amb el concepte retributius “Recuperació de la paga
extraordinària de desembre de 2012”.
II.- Que l’abonament i l’acreditació en la nòmina es realitzarà d’ofici per a tot el personal en servei actiu
o en situació assimilada en la data d’entrada en vigor de la Llei de pressupostos de la Generalitat de
Catalunya per al 2015 (és a dir, 14.03.2015).
III.-Que al personal que hagi causat baixa a l’IRL se li comunicarà per escrit el seu dret a sol·licitar
l’abonament de les quantitats que li corresponguin en els termes i condicions establerts a l’apartat 4.3
de l’Acord de Govern 33/2015.
Aquestes persones hauran d'utilitzar per reclamar-ho la sol·licitud disponible a la web del Departament
de Governació i Relacions Institucionals.
El termini per a presentar la sol·licitud serà de tres mesos des de la publicació de I'Acord de Govern (és
a dir, 12.03.2015). L'abonament es realitzarà màxim en el mes següent a la seva recepció i un cop
verificat el seu dret a percebre-ho.
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Com a prova d’acceptació i conformitat amb allò pactat, ambdues parts signen, en el Iloc i data indicat,
aquest acord.

Barcelona, 31 de març de 2015
Per l’entitat

Pel comitè d’empresa

Josep Marcé i Calderer

Sergi Aguilar Valldeoriola
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