16.16 Circular Informativa
PREVISIÓ D’INCREMENTS RETRIBUTIUS PER ALS EMPLEATS DEL SECTOR
PÚBLIC DE LA GENERALITAT
El Projecte de Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017, preveu
(art. 24.1) un increment zero de la massa salarial del personal laboral del seu sector públic, en
termes anualitzats i d’homogeneïtat respecte al del 2016.
Això no obstant la Disposició Addicional Catorzena deixa la porta oberta a què es produeixi
l’increment màxim que, en el seu cas, estableixi l’Estat a la seva llei de pressupostos generals:
Disposició Addicional Catorzena. Adequació de les retribucions per al 2017
Els increments de les retribucions del personal del sector públic que, si escau, pugui
establir l’Estat, s’han d’aplicar en el seu percentatge màxim, a les retribucions incloses
en aquesta llei, així com als mòduls de despeses de personal dels centres educatius
concertats.
Segons la Disposició Addicional cinquena del projecte de LPGC les entitats del sector públic de
salut en règim d’autonomia de gestió plena els seran d’aplicació les següents disposicions de la
Llei de pressupostos catalana:


Art. 24.1: previsió de congelació salarial.



Disposició Addicional Catorzena que hem reproduït.



Art. 24.2: possibilitat d’adequacions retributives de caràcter singular i excepcional.



Art. 24.3: prohibició d’aportacions a plans de pensions d’ocupació o contractes
d’assegurança col·lectiva.



Art. 24.5: congelació de les retribucions que tinguin el caràcter d’absorbibles.



Art. 24.6: adequació dels pactes i convenis que comportin creixements retributius
superiors als que finalment siguin fixats.



Art. 31: ofertes d’ocupació s’han d’aprovar en funció de les disponibilitats
pressupostàries.



Art. 32: contractació temporal només en casos excepcionals per cobrir necessitats
urgents i inajornables.
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Haurem d’estar atents a quin és el resultat final del debat parlamentari i, en particular, a com
queda la norma bàsica de l’Estat en relació als increments retributius per al 2017, perquè com
s’ha dit, d’acord amb la Disposició Addicional Catorzena l’increment previst a la llei de
pressupostos espanyola s’haurà d’aplicar en el seu percentatge màxim.

Barcelona, 19 de desembre de 2016
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