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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 38 DIES DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE 2012 (QUANTIA
EQUIVALENT A UN 20,77% DE L’IMPORT DEIXAT DE PERCEBRE)
L’IRL i el Comitè d’Empresa, reunits en data d’avui per concretar l’abonament de 38 dies la paga de
desembre de 2012,
MANIFESTEN
a) Que el Decret llei 2/2018, de 9 de març (publicat en el BOE núm. 63, de 13 de març i al DOGC núm.
7577 - 13.3.2018) estableix que en l'exercici 2018, el personal funcionari, estatutari, eventual i laboral al
servei de l'Administració de la Generalitat inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'Acord GOV/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, amb exclusió del personal funcionari i interí
dels cossos de l'Administració de justícia a Catalunya, percebrà la quantitat equivalent al 20,77% de l'import
que es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, la paga addicional del
complement específic o les pagues addicionals equivalents del mes de desembre de 2012.
b) Que aquesta disposició és d’aplicació a l’Institut Ramon Llull.
c) Que l’article únic, apartat 2, estableix aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i
criteris establerts a l'Acord GOV/40/2017, de 4 d'abril, en concepte de recuperació dels imports deixats de
percebre de manera efectiva en aplicació del Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per
garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
L'abonament es farà d'ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció corresponent a la quantitat
equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d'abril de 2017.
Sense perjudici de l’establert a la disposició final primera del Decret llei 2/2018, de 9 de març, que preveu
l’habilitació dels departaments competents en matèria de funció pública i d'economia i hisenda perquè, en
els seus àmbits competencials, emetin les instruccions necessàries per a l'efectivitat i el control d'aquest
Decret llei, i 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 2018 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 Decret llei 2/2018, de 9 de març, de recuperació d'una part de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de
Catalunya. 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 es farà d'ofici per a tot el personal que va percebre la tercera fracció corresponent a la
quantitat equivalent al 34,42% pel mateix concepte el mes d'abril de 2017.
Com a prova d’acceptació i conformitat amb allò pactat, ambdues parts signen, en el lloc i data indicat a
aquest Acord.
Barcelona, 25 d’abril de 2018
Per l’entitat

Josep Marcé i Calderer

Pel Comitè d’empresa

