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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 COMITÈ D’EMPRESA SOBRE LA CONCRECIÓ DE L’ABONAMENT
AL PERSONAL DE 63 DIES DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012 (QUANTIA
EQUIVALENT A UN 34,42% DE L’IMPORT DEIXAT DE PERCEBRE)
L’IRL i el Comitè d’Empresa, reunits en data d’avui per concretar l’abonament de 63 dies la paga
de desembre de 2012,
MANIFESTEN
a) Que en compliment de la disposició addicional 22a. de la Llei 4/2017, de 28 de març, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, en data 4 d’abril de 2017 el Govern ha
acordat el procediment d’aplicació de la recuperació d’un 34,42% de la paga extraordinària i
addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya (ACORD GOV/40/2017).
b) Que aquesta disposició és d’aplicació a l’Institut Ramon Llull.
c) Que segons l’article 4.1 de l’Acord de Govern, l'abonament de les quantitats a què fa referència
aquest Acord s'acreditarà en la nòmina del mes d'abril de 2017 amb els conceptes retributius
“Recuperació de la paga extraordinària / complement addicional específic / complement addicional
de desembre de 2012”. Els ens, organismes o entitats del sector públic i les universitats públiques
de Catalunya concretaran, respecte del seu personal, el moment en què acreditaran en la nòmina
l'abonament d'aquestes quantitats dins l'exercici 2017. D'acord amb la normativa fiscal aplicable,
les quantitats abonades per aquest concepte s'imputaran a l'any 2017.
d) Amb la finalitat de fixar el moment de l’abonament de les quantitats referides a la plantilla de
l’entitat, ambdues parts, en la respectiva representació en la que actuen, lliure i voluntàriament
PACTEN
I.- Que l’entitat procedirà en el mes d’abril de 2017 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 2/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l’estabilitat pressupostària i de forment de la competitivitat, segons l’Acord de Govern
40/2017. L’abonament de les quantitats a què fa referència aquest Acord s’acreditarà en la nòmina
amb el concepte retributiu “Recuperació de la paga extraordinària”.
II.- Que l'abonament i l'acreditació en la nòmina es farà d'ofici per a tot el personal en servei actiu o
en situació assimilada en el mes de abril de 2017, sempre que el mes de desembre de 2012
prestessin serveis en l’Institut Ramon Llull. Així mateix, l'abonament i l'acreditació en la nòmina es
farà d'ofici per a tot el personal que va percebre la segona fracció corresponent a la quantia
equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de novembre de 2016.
III.- Que l’Acord preveu que sens perjudici del que preveu el punt anterior, l'abonament d'aquestes
quantitats es produirà a sol·licitud de les persones interessades que no prestin serveis el mes
d'abril de 2017 en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, els seus organismes,
ens o entitats, i les universitats públiques i entitats que en depenen, així com de les persones que
hagin canviat de destinació entre els diferents àmbits, llevat del personal que hagi percebut la
segona fracció corresponent a la quantia equivalent a un 20,77% pel mateix concepte el mes de
novembre de 2016.
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En aquest cas, l'abonament es durà a terme el mes següent a la verificació de la seva
procedència. Amb aquest efecte, i en funció de les dades de què disposin, els serveis de gestió
personal dels departaments i els centres gestors de personal dels ens, organismes o entitats del
sector públic comunicaran al personal que en aquell moment estava en actiu o en situació
assimilada el seu dret a sol·licitar l’abonament de les quantitats que li corresponguin.
D’acord amb la informació verificada per la unitat de Recursos Humans de l’Institut Ramon Llull, no
hi ha cap persona interessada inclosa en aquest supòsit.

Com a prova d’acceptació i conformitat amb allò pactat, ambdues parts signen, en el lloc i data
indicat a aquest Acord.
Barcelona, 18 d’abril de 2017

Per l’entitat

Josep Marcé i Calderer

Pel Comitè d’empresa

