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RETRIBUCIONS ANUALS 2019 PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL 
 

TEXT REFÓS DE LA RESOLUCIÓ DE RETRIBUCIONS, INDEMNITZACIONS I 
ASSIGNACIONS INSTITUCIONALS PER A L’ANY 2019 

(Acord de la Mesa de 11 de setembre de 2019) 

 
La Mesa del Parlament de les Illes Balears de 16 de gener de 2019 va aprovar el text 
refós de la Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a 
l’any 2019, modificat per la Mesa del Parlament de les Illes Balears de 10 de juliol de 
2019. 
 
Es fa necessari introduir modificacions a la Resolució de retribucions, indemnitzacions i 
assignacions institucionals per les següents raons: 
  

La Resolució de retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals per a 
l’any 2019 aprovada per la Mesa abans esmentada recull l’increment de les 
retribucions del 2,25% respecte de les vigents a 31 de desembre de 2018 i 
d’acord amb el Reial Decret-llei 24/2018, si l’increment del PIB a preus constants 
en 2018 arribàs o superàs el 2,5 per cent s’afegiria, amb efecte d’1 de juliol de 
2019, un altre 0,25 per cent d’increment salarial. Mitjançant Acord del Consell de 
Ministres s’aprovarà, si s’escau, l’aplicació d’aquest increment. L’acord del 
Consell de Ministres esmentat abans s’ha produït en data 21 de juny de 2019. 
 
Així mateix, per acord de la Mesa del Parlament de 24 de juliol de 2019 s’acorda 
que la pujada retributiva del 0,25% s’apliqui també als diputats i diputades i al 
personal eventual del Parlament de les Illes Balears. 

 
Per tant, es fa necessari canviar el punt 4 i l’annex I de la Resolució de 
retribucions, indemnitzacions i assignacions institucionals pel que fa a les 
retribucions dels funcionaris i del personal laboral del Parlament de les Illes 
Balears, i també  dels punts 1.1, 1.2, 3, 4, 5.2 i 6 de l’esmentada Resolució, pel 
que fa a les retribucions dels diputats i diputades i del personal eventual de la 
cambra. 

 
Tenint en compte l’exposat, la Mesa, en sessió de dia  11 de setembre de 2019, adopta 
els acords següents: 
 
 
 
4. RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS DELS FUNCIONARIS I DEL 
PERSONAL LABORAL 
 
Pel que fa als funcionaris i al personal laboral de la cambra, les retribucions seran les 
fixades al Reial Decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic en relació amb la 
disposició addicional primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de Pressuposts 
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Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, d’acord amb 
el que es fixa a l’annex I d’aquesta resolució, amb les millores retributives per a tot el 
personal al servei del Parlament derivades dels acords de la Mesa de 16 de novembre 
de 1994, de 30 de gener de 2008 (BOPIB núm. 29, de 8 de febrer de 2008), de 31 de 
juliol de 2012 (BOPIB núm. 61, de 10 d’agost de 2012) i de 20 de desembre de 2012 
(BOPIB núm. 80, de 27 de desembre de 2012). Per tant, tots els conceptes retributius 
experimenten un increment del 2,25% respecte dels vigents l’any 2018 de l’1 de gener 
al 30 de juny de 2019 i del 2,50% respecte dels vigents l’any 2018 de l’1 de juliol al 31 
de desembre de 2019.  
 
El personal funcionari i laboral del Parlament de les Illes Balears percebrà les quantitats 
derivades de l’acord de la Mesa del 7 d’octubre de 2015, del Parlament de les Illes 
Balears, pel qual s’aprova la proposta relativa a la negociació entre la institució i el 
personal sobre el desenvolupament de la carrera professional del personal de la 
Cambra i de l’acord definitiu de dia 2 de desembre de 2015, pel qual s’aproven les 
bases per reactivar la carrera professional del personal funcionari i el personal laboral 
fix de la cambra i es remodula l’acord de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de 7 
d’octubre de 2015; i s’aprova el calendari de pagaments corresponent a la implantació 
de la carrera professional i a la devolució de la part pendent de restitució de la paga 
extraordinària de 2012.  
 
Les indemnitzacions per comissions per raó del servei es percebran segons l’acord de la 
Mesa de 24 de setembre de 1991 i l’establert al Decret 16/2016, de 8 d’abril, pel qual 
es regulen les indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de 
l’administració autonòmica de les Illes Balears, o d’altres normes que les regulin. 

 
Les indemnitzacions per assistències als tribunals qualificadors i altres òrgans 
equivalents es percebran segons les normes establertes al capítol IV del Decret 
62/2011, de 20 de maig, i pels imports establerts a l’esmentat decret i, supletòriament, 
per les normes del Decret 16/2016, de 8 d’abril, abans esmentat. 
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ANNEX I 
 
1. RETRIBUCIONS BÀSIQUES 
 

GRUP SOU BASE TRIENNIS DECENNIS 

A1 1.177,08 45,29 107,42 

A2 1.017,79 36,93 102,16 

C1    764,19 27,95   95,53 

C2    636,01 19,02   89,76 

AP    582,11 14,32   89,96 

 
2. RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES 
 

CONCEPTE INCREMENT 

Complement de destinació 2,25% respecte de l’import de 2018 

Complement específic 2,25% respecte de l’import de 2018 

Productivitat 2,25% respecte de l’import de 2018 

Complement personal transitori 2,25% respecte de l’import de 2018 

Indemnització per residència 2,25% respecte de l’import de 2018 

 
3. CONCEPTES EXTRAORDINARIS A LA NÒMINA 
La productivitat extraordinària experimentarà un increment de l’2,25% respecte dels 
imports de l’any 2018. 
 
4. PAGUES EXTRAORDINÀRIES 
La retribució corresponent al sou base i l’antiguitat que integren les dues pagues 
extraordinàries de 2019, queden de la següent manera: 
 

GRUP SOU BASE TRIENNIS DECENNIS 

A1 726,35 27,95 107,42 

A2 742,29 26,93 102,16 

C1 660,48 24,14   95,53 

C2 630,21 18,84   89,76 

AP 582,11 14,32   89,96 

 
Pel que fa a les retribucions corresponents als altres conceptes retributius, s’aplicarà 
l’acordat a la sessió de la Mesa del Parlament de les Illes Balears de dia 16 de 
novembre de 1994.  
 
Tots els conceptes retributius a que es fan referència en aquest annex I 
experimentaran automàticament un increment retributiu addicional del 0,25 per cent 
respecte dels imports de 2018, des de l’1 de juliol de 2019, en aplicació de  l’acord del 
Consell de Ministres de 21 de juny de 2019, d’acord amb l’establert a l’article 3.2 
paràgraf segon i tercer del Reial Decret-Llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual 
s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic. 
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