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Resolució 02/G417-2010, de 16 de juny, en matèria de retribucions del personal de l’Institut Ramon Llull
Per Resolució de 15 de febrer de 2010 s’han incrementat en un 0,3% els conceptes retributius que integren les
retribucions del personal laboral de l’Institut Ramon Llull, amb efectes retroactius d’1 de gener de 2010, en aplicació dels
criteris que conformen la revisió salarial anual (exclòs el personal d’alta direcció), d’acord amb el que estableixen l’article
25 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2010, l’article 26 de la Llei
25/2009, de 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, l’article 11 de la Llei 9/2009,
de 21 de desembre, de pressupostos generals de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears per a l'any 2010 i les
bases d’execució del pressupost 2010 de l’Institut Ramon Llull.
Aquesta revisió salarial ha estat aprovada de conformitat amb les disposicions legals esmentades i en concordança amb
les previsions establertes a l’article 26 del Conveni col·lectiu de treball de l’Institut Ramon Llull i els increments
determinats per la comissió negociadora del VI Conveni Col·lectiu Únic del personal laboral al servei de la Generalitat de
Catalunya.
Vist que les disposicions legals en matèria de retribucions dels empleats públics han estat modificades durant l’any en
curs en motiu de l’entrada en vigor del Reial decret llei 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten les mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic (BOE núm. 126, de 24.05.2010), i del Decret llei 3/2010, de 29 de
maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic (DOGC núm.
5639, de 31/05/2010), el Consell de Direcció de 14 de juny de 2010 ha aprovat les mesures de contenció que han de
ser aplicades a les retribucions del personal del Consorci en compliment de la normativa esmentada.
Per tot això, i en ús de les competències que m’atribueix la normativa vigent,
RESOLC:
Primer. Modificar la resolució de data 15 de febrer de 2010, per la qual s’aprova la revisió salarial del personal laboral de
l’Institut Ramon Llull amb un increment del 0,3% sobre les retribucions de l’any 2010, a excepció del personal d’alta
direcció, i determinar que l’increment sigui d’aplicació des de l'1 de gener de 2010 fins al 31 de maig de 2010;
Segon. Establir que les retribucions del personal laboral que no estigui vinculat per un contracte d’alta direcció
experimentin una reducció d’un 5% des de l’1 de juny fins el 31 de desembre de 2010 en relació amb les quanties de
cadascun dels conceptes retributius que l'integren, en el seu import unitari. A aquests efectes, aquesta mesura és
d’aplicació al personal adscrit:
a les seus a Barcelona i Palma;
a l’Espai Llull de l’Alguer
a l’staff directiu
a les oficines a Berlín, Nova York, Londres i París.
Tercer. S’exceptua d’aquesta mesura la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que correspongui percebre segons
normativa de contractació, que s'abonarà sense aplicar aquesta reducció.
Quart. Aquestes mesures de contenció seran d’aplicació a partir de l'1 de juny de 2010. S’efectuaran les regularitzacions
escaients amb efectes d’1 de juny de 2010 en el cas que alguna de les reduccions de les retribucions que ha de
percebre el personal afectat per l’Acord del Consell de Direcció i la normativa vigent, per raons tècniques, no es pugui
implementar en la nòmina del mes de juny.
Barcelona, 16 de juny de 2010
Josep Bargalló i Valls
Director

