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Generalitat de Catalunya
IJ Departament de Governació
i Administracions Púbiiques
Direcció General de Funció Púbiica

Acord de la Mesa General de Neaociació de 24 de novembre de
2009 sobre
retribucions del oersonal funcionari i estatutari al servei de l'Admi
nistració de la
Generalitat de Catalunva
La Mesa General de Negociació en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat
de Catalunya
reunida en data 24 de novembre de 2009,
Acorda,
1. Per a l'any 2009 les retribucions del personal de I'àmbit de la Mesa
General de
Negociació del personal al servei de la Generalitat de Cataiunya, d'acord amb
l'establert a Ia
LIei de pressupostos de la Generalitat per a l'any 2009, experimenten un
increment global
del 3% que es distribueix de la manera següent:
a) lncrement del 2% en tots els conceptes fixos de percepció mensual.
b) Retribuir amb el 80% d'una mensualitat de complement específic la paga
addicional
de juny i del 100% Ia de desembre. D'aquesta manera s'assoleix l'objectiu d'arrib
ar ai
100% del complement específic de les paques extraordinàries.
c) Aplicació del mateix percentatge que i'expressat al paràgraf anterior al compl
ement
de carrera del personal de l'lnstitut Català de Ia Salut en les pagues addicionals.
d) El personal que, aplicant els increments retributius establerts als punts anterio
rs, no
assoleixi un increment individual en còmput anual del 3% de les retribucions
totals
anuals ( inclosa la quantia addicional de l'any 2008) vinculades al lloc de
treball
percebrà una quantia addicional per la diferència. Aquesta quantia es tindrà
en
compte en les retribucions del 2010 per l'import que permeti assolir l'increm
ent
general previst per aquell exercici.
2. Les parts mantenen el respectiu posicionament en relació a una eventual
pròrroga del fons de modernització previst a l'Acord general del perode 2005-2
008,
si bé es comprometen a buscar un acord en aquestaqüestió en el marc
de la
negociació d'un acord per al periode 2010-2012.
Barcelona, 24 de novembre de 2009
Per l'administració
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