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ACORD ENTRE L’IRL I EL COMITÈ D’EMPRESA SOBRE L’INCREMENT RETRIBUTIU PER AL
2019
L’IRL i el Comitè d’Empresa,
MANIFESTEN
Vist el que estableix 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, que ha entrat en vigor el mateix dia que es publica al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 7795, de 24 de gener).
Vist que les disposicions relatives els increments retributius s’apliquen al “personal inclòs dins l’àmbit
d’aplicació dels articles 23 i 25.5” de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l’any 2017, és a dir,
que inclou al personal de “les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat”,
“els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat” i “les fundacions amb participació total o
majoritària de la Generalitat i les que hi estan adscrites” (art. 23).
Vist que prèviament a la publicació del Decret Llei s'ha efectuat el tràmit de negociació sindical
pertinent, a què fa referència l'article 37.1 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, el text refós del qual va
aprovar-se mitjançant Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (en endavant TREBEP) i que les
negociacions han conclòs amb els acords de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya d'11 de desembre de 2018 i de 8 de gener de 2019, i de
la Mesa de Negociació del Personal al Servei de l'Administració de Justícia de 19 de desembre de
2018 i d'11 de gener de 2019.
Atès el que disposa l’article 26 del Conveni col·lectiu de l’Institut Ramon Llull pel que fa als increments
retributius anuals d’aplicació, preveu que seran els establerts a la Llei de pressupostos per al personal
laboral de la Generalitat de Catalunya, i seran directament d’aplicació, de manera proporcional, sobre
les retribucions establertes en aquest Conveni,
ambdues parts, en la respectiva representació en la que actuen, lliure i voluntàriament
PACTEN
Primer.- Incrementar en un 2,25% les retribucions bàsiques i complementàries del personal amb
efectes de gener de l’any 2019.
Addicionalment, aplicar la resta d’increments previstos per al 2019 d’aplicació al personal laboral de la
Generalitat de Catalunya, pendents de concreció a la data de signatura del present acord.
Segon.- Recuperar parcialment l'import de la paga extraordinària de l'any 2013, amb l’abonament
durant el primer trimestre de l'exercici 2019 del 10% de l'import que es va deixar de percebre en
aplicació de la mesura de reducció retributiva, en els termes establerts en el Decret Llei 3/2019, de 22
de gener.
Com a prova d’acceptació i conformitat amb allò pactat, ambdues parts signen, en el lloc i data indicat a
aquest Acord.
Barcelona, 25 de gener de 2019
Per l’entitat

Josep Marcé i Calderer

Pel Comitè d’empresa

