
 

                      @CATAC_IAC    1 

 

 

  

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

                        Núm 11 
 

 

 

 

PERSONAL LABORAL 
MESA NEGOCIADORA DE 31 DE GENER DE 2019 

 
JUBILACIÓ FORÇOSA: Modificació de l’art. 54.1 del Conveni 

 

Funció Pública informa de l´afectació de l’Article 54.1 sobre jubilació forçosa, del 

6è Conveni col.lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la 

Generalitat de Catalunya, per aplicació del Reial Decret-llei 28/2018, de 28 de 

desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en 

matèria social, laboral i d'ocupació. 

 

Aquesta afectació vol dir que no es permetrà mantenir-se en actiu més enllà de 

l’edat legal de jubilació que correspongui d’acord a la normativa actual de la 

Seguretat Social llevat dels supòsits que es contemplen. 

 

Afectaria al personal que actualment gaudeix d’aquesta perllongació? En principi 

considerem que no ha de tenir efectes retroactius. 

 

Aquest Decret-llei modifica l’Estatut dels Treballadors en els següents termes: 

 
Se modifica la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores. 

«Los convenios colectivos podrán establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato 

de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad legal de jubilación fijada 

en la normativa de Seguridad Social, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 

a) El trabajador afectado por la extinción del contrato de trabajo deberá cumplir los requisitos 

exigidos por la normativa de Seguridad Social para tener derecho al cien por ciento de la 

pensión ordinaria de jubilación en su modalidad contributiva. 

b) La medida deberá vincularse a objetivos coherentes de política de empleo expresados en el 

convenio colectivo, tales como la mejora de la estabilidad en el empleo por la transformación 

de contratos temporales en indefinidos, la contratación de nuevos trabajadores, el relevo 

generacional o cualesquiera otras dirigidas a favorecer la calidad del empleo.» 
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L’Estatut dels Treballadors diu que es podran establir clàusules que possibilitin 

l’extinció. La pregunta que ens fem és: cal fer-ho i en què afavoreix a treballadors 

i treballadores? 

 

 

TAULES SALARIALS PERSONAL LABORAL:  RETRIBUCIONS 2019: 

 

En aquesta reunió es van signar les taules salarials 2019 del personal laboral que 

suposen un augment del 2,25% en tots els conceptes, sobre el sou bàsic  de 2018.  

 

- És un augment bàsic per tots/es els treballadors/res públiques d’arreu de l’Estat 

pel 2019.  

- Són unes taules provisionals per entendre que queda per incorporar el 0,25% 

a partir de juliol i queda igualment pendent de com es distribuiran el 0,25% 

de fons addicionals previstos pel 2019 

 
VI CONVENI ÚNIC DEL PERSONAL LABORAL 

TAULA DE RETRIBUCIONS A PARTIR 1 DE GENER DE 2019 

Increment 2,25% sobre retribucions desembre 2018 
 

Retribucions bàsiques 
 

 
SUBGRUP 

               SOU BASE 
Mensual 

 
    Anual 

                     C. GRUP 
   Mensual 

 
    Anual 

                TOTAL 
Mensual 

 
Anual 

 
A1 

 
1.957,20 

 
27.400,80 

 
248,85 

 
2.986,20 

 
2.206,05 

 
30.387,00 

A2 1.816,01 25.424,14 248,85 2.986,20 2.064,86 28.410,34 

A3 1.698,37 23.777,18 248,85 2.986,20 1.947,22 26.763,38 

B1 1.644,89 23.028,46 221,94 2.663,28 1.866,83 25.691,74 

C1 1.417,16 19.840,24 158,01 1.896,12 1.575,17 21.736,36 

C2 1.290,34 18.064,76 158,01 1.896,12 1.448,35 19.960,88 

D1 1.193,31 16.706,34 129,85 1.558,20 1.323,16 18.264,54 

D2 1.153,25 16.145,50 129,85 1.558,20 1.283,10 17.703,70 

E 1.102,97 15.441,58 126,98 1.523,76 1.229,95 16.965,34 

 
Complement d'antiguitat (triennis) 

 
 

GRUP                                                            TRIENNIS 
mensual                 anual 

 
A 
B 
C 
D 
E 

 
                52,45               734,30 

                47,60               666,40 

                42,73               598,22 

                37,88               530,32 

                32,97               461,58 
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