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ACORD DE LA MESA GENERAL Dt: NEGOCIACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALlTAT SOBRE LES RETRIBUCIONS DELS ANYS 2004 I 2005

D'acord amb I'establert al punt 3.1 de l'Acord general sobre condicions de
treball del personal de I'ambit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (2000-2003), I'esmentat acord
manté la seva vigencia fins al 31 de desembre de 2004, ates que no va ser
denunciat en temps i forma ni per l'Administració ni per les organitzacions.
sindicals.

Les parís integrants de la Mesa General de Negociació, en el decurs de les
reunions mantingudes per tractar les retribucions del personal inGles dins del
seu ambit d'aplicació, han manifestat la conveniencia de negociar
conjuntament les retribucions d'aquest personal per als anys 2004 i 2005,

"'" previament a I'inici de les negociacions ad(e~ades a I'assoliment d'un acord
~ general de condicions de treball per al període 2005-2008.

~ Per tant, I'Administració de la Generalitat de Catalunya i les organitzacions
f\ sindicals representades a la Mesa General de Negociació de l'Administració der la Generalitat de Catalunya sotasignants, acorden: .

\ .
\\\ 1.- Retribucions relatives a I'any 2004 .

\ \ i a) De conformitat amb l'Acord de la Mesa General de Negociació de 13 de

'" ,.) gener de 2004, amb efectes d'l de gener de 2004 les retribucions del personal
en actiu de I'ambit d'aplicació d'aquesta mesa han tingut un incr~ment general
del 2% respecte de les fixades al 2003.

b) En aplicaeió del punt 2n. de l'Acord de la Mesa General de Negociació de
. l'Administració de la Generalitat de Catalunya de data 7 de mar~ de 2003, i~'.\ amb efectes d'l de gener de 2004, les pagues extraordinarie.. s de.1 persona . I
~ . representat en aquesta Mesa General de Negociació, lIevat del personal
:, estatutari, tenen un increment addicional respecte al 2003 d'un import" corresponent a/20% de I'import mensual del complement dedestinació, si els

) conceptes retributius que se li abonen incorporen aquest complement.

Pel que fa al personal estatutari, d'acord amb el que disposa I'art. 19, en
concordan~a amb /'art. 30 de la Llei 61/2003, de 30 de desembre, de
pressupostos generals de l'Estat per al 2004, I'import addicional definit al
paragraf anterior es' distribueix entre les 14 mensualitats del complement de
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destinació, o concepte retributiu equivalent, de manera que I'increment anual
sigui igual a I'experimentar per la resta de funcionaris.

Pel que fa al personal sanitari de contingent i zona, I'aplicació d'aquest apartat
es tradueix en un increment equivalent a I'establert en el seu primer paragraf,
el qual es tara efectiu mitjan9ant el concepte millora addicional.

e) L'Administració de la GeneraJitat propasara habilitar un fans addicional
equivalent al. 0,5% de la massa salarial del personal de I'ambit de la Mesa
General de Negociació, destinat a ter I'aportació corresponent com a

. ~ promotora del pla de pensions per als/les empleats/des de la Generalitat de~ Catalunya.
", ". 2.- Retribucions relatives a I'any 2005

- \.
. \~.\ a) El projecte de Ileí de pressupostos de la Generalitat per al 2005, amb

/"-~ efectes del dja 1 de gener de 2005, incloura un increment general de les
\( \\ retribucions del personal en actiu de I'ambit d'aplicació d'aquesta mesa del 2%
\" / respecte de les flxades al 2004.

""-/

b) Igualment aquest projecte de Ilei incorporara, en relació amb les pagues
extraordinaries del personal de la Mesa General de Negociació, un increment
addicional respecte al 2004 d'un import corresponent al 20% de I'import
mensual del complement de destinació, si els conceptes retributius que se li
abonen incorporen aquest complement, o un import equivalent si no
!'incorpora, de conformitat amb el s'ha portat a terme els anys 2003 i 2004.

c) Amb I'objectiu de millorar la prestació deis serveis públics, I'Administració
de la Generalitat propasara habilitar a la lIeí de pressupostos de la Generalitat
de Catalunya, amb efectes d' 1 de gener de 2005, un fans addicional retributiu
quivalent a ,un 0,3% de la massa salarial del personal de I'ambit de la Mesa~ General de Negociació. Tanmateix, en Gas que I'increment real de I'IPC estatal

\ corresponent al 2004 resulti ser superior al 3%, aquest fans addicional

'. retributiu s'incrementar" fins a cabrir el diferencial entre I'increment real de
I'IPC estatal i el 3% esmentat. .

d) L'Administració de la Generalitat, com a promotora del
als/les empleats/des de la Generalitat de Catalunya,~ aportació a I'esmentat pla~. personal de I'ambit de la
2005.

. "- 3.. En el maro de les migociacions per assolir un acord general de condiclons

de treball del personal de I'ambit de la Mesa General de Negociació de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya per al període 2005-2008,
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s'analitzaran els mecanismes, els sistemes de compensació o les mesures
alternatives possibles en relació amb el que preveu I'article 100 a) del Decret
legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, relatiu al sistema retributiu de la
Generalitat, pel que fa a les retribucions anuals deis seus empleats, amb la
finalitat de millorar I'eficacia, I'eficiencia i la qualitat en la prestació deis
serveis públics, així com impulsar la modernització i racionalització de
l'AdministraciÓ de la Generalitat.

4.- Comissió de Seguiment. Es constituira pels signants d'aauest acord un;;¡- . - .
comissió paritaria de seguiment per tal d'analitzar la seva aplicació i el seu
compliment.

Barcelona, 29 d'octubre de 2004

Per l' Administració,
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