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PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES MESURES URGENTS DE CONTENCIÓ DE LA 
DESPESA   
 
En el marc de les mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció 
del dèficit públic establertes al Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, i el Decret llei 3/2010, de 
29 de maig de la Generalitat de Catalunya, el Consell de Direcció,  
 
 

ACORDA: 
 

 
 1. Que les retribucions del personal laboral de l’Institut Ramon Llull, excloent-ne el personal 
laboral amb contracte d'alta direcció, des de l'1 de juny de 2010 fins al 31 de desembre de 2010, 
experimentin una reducció d'un 5% en relació amb les quanties de cadascun dels conceptes 
retributius que l'integren, en el seu import unitari, i que els correspon percebre d'acord amb el 
conveni col·lectiu, llevat de la paga extraordinària del mes de juny de 2010 que s'abonarà sense 
aplicar aquesta reducció. La reducció prevista també és d'aplicació al personal no acollit al conveni 
col·lectiu que no estigui afectat per la reducció prevista per al personal amb contracte d’alta 
direcció. 
 
2. Autoritzar als representats de l’IRL per tal que es formalitzi aquesta mesura en el sí de la 
Comissió Paritària per a la interpretació i el seguiment del Conveni col·lectiu, d’acord amb la 
normativa d’aplicació en matèria de negociació col·lectiva. Aquesta formalització no exclou 
l'aplicació immediata, a partir de l'1 de juny de 2010, de la referida reducció. 
 
La reducció prevista no serà d’aplicació al personal laboral les retribucions del qual, en jornada 
completa, no arribin a 1,5 vegades el salari mínim interprofessional fixat en el Reial decret 
2030/2009, de 30 de desembre. 
 
3. Les retribucions per al període comprès entre l'1 de juny de 2010 i el 31 de desembre de 2010 
del personal laboral d'alta direcció de l’IRL, en relació amb les retribucions vigents a 31 de maig de 
2010, experimenten la reducció percentual fixada en el Decret llei 3/2010, de 29 de maig.  
 
Aquesta reducció no serà d'aplicació a la paga extraordinària del mes de juny de 2010. 
 
 
 


