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Antecedents 

El Decret Llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre ‘increment retributiu per al 2018 i el règim 

de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal aplicable al personal del 

sector públic autoritza un increment retributiu addicionals del 0.2% de la massa salarial 

de l’Institut de l’any anterior, la destinació del qual ha de concretar-se en l’àmbit de 

negociació de l’empresa. 

La massa salarial de l’Institut en 2017, calculada d’acord amb els criteris definits a la Nota 

tècnica emesa el 21 de desembre de 2016 per part del Departament de Vicepresidència i 

d’Economia i Hisenda, de la globalitat de la plantilla i centres de treball, és de 9.496.297,34 

euros, pel que l’import a repartir és de: 18.992,59€. 

Proposta d’acord 

Fer un repartiment lineal per a totes les categories, d’aquest import, sense excloure cap 

col·lectiu. 

Càlcul: 18.992,59€ / 278 treballadors/es laborals actius a la empresa, a data d’avui = 

68,32€/persona, amb independència del centre de treball al que estigui adscrit. 

A partir de 2019 afegir 68,32€ anuals en el complement de qualificació ( 5.69€ bruts 

mensuals) en tots els nivells de la taula salarial. 

Per al 2018: repartir aquesta quantitat per treballador/a. En funció del criteri de repartiment es 

pot generar un romanent que es repartiria de nou entre les persones treballadores fins 

exhaurir crèdit. 

Criteris de repartiment a valorar/negociar per 2018: 

- Si ha de ser proporcional al temps treballat. 

- Si hi ha d’haver una carència mínima de permanència a l’empresa. 

- Si es reparteix entre el personal actiu o entre tot el personal que ha treballat en 

l’empresa durant l’any. 

- Si ha de ser proporcional a la jornada de treball. 

- Si es tenen en compte els períodes de suspensió de contacte: baixes maternals, 

paternals, jornades de vaga, etc. 
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