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ACORD
del Govern pel qual es ratifica I'Acord de Ia Mesa General de Negociació de I'Empleat Públic de
I'Administracíó de Ia Generalítat de Catalunya, de 9 de juny de 2016.
La Resolució 7/XI, de 20 de gener, del Parlament de Catalunya, insta eI Govern de Ia
Generalitat a Ia recuperació de Ies quantitats deixades de percebre com a consequència de Ia
supressió de Ia paga extraordinària del 2012 i d'altres drets Iaborals dels empleats públics.
En data 9 de juny de 2016, i en compliment de Ia Resolució esmentada, en I'àmbit de Ia Mesa
General de Negociació de I'Empleat Públic de I'Administraccó de Ia Generalitat de Catalunya
s'ha aprovat eI text definitiu d'un Acord que té com a objectiu revertir determinades mesures de
reducció i contenció retributiva així com d'altres drets Iaboraîs
Aquestes mesures es concreten en I'abonament d'imports deixats de percebre com a
consequència de Ia supressió de Ia paga extraordinària del mes de desembre de 2012 i en eI
gaudiment dels dies addicionals de vacances per antiguitat, sens perjudici d'altres compromisos
en matèria de negociació col-Iectiva.
Atès que, per questions dordre tècnic, és necessari adequar eI percentatge que correspon
abonar durant I'exercici 2016 als efectes de restablir Ia necessària equivalencia amb dies de Ia
paga extraordinària de desembre de 2012,
D'acord amb eI que disposen els articles 37 i 38 del Text refós de I'Estatut Bàsic de I'Empleat
Públic, aprovat per Reial decret Iegislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, aixi com I'article 5.g) del Text
únic dels preceptes de determinats textos Iegals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública, aprovat per Decret Iegislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,
Per tot aixô, a proposta de Ia consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge,
eI Govern
Acorda:

Document Signat Electrònicament

—1 Ratificar l'Acord de Ia Mesa General de Negociació de I'Empleat Públic de t'Administració de
Ia Generalitat de Catalunya, de 9 de juny de 2016
—2 Adequar Ia quantia a abonar durant I'exercici 2016, a què es fa referència en eI punt 1 2 de
I'esmentat Acord, i fixar-Ia en I'equivalent a un 20,77% de I'impart deixat de percebre, que es
correspon amb 38 dies de Ia paga extraordinària, paga addicional del complement especific i
pagues addicionals del mes de desembre de 2012. D'aquesta adequació se n'haurà d'informar
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en Ia propera Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de I'Administració de Ia
Generalitat de Cataiunya.
—3 Autoritzar els departaments de la Vicepresidència i dEconomia ¡ Hisenda, i de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge perquè adoptin Ies mesures oportunes per a Ia seva
aplicació i difusió
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