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Addenda a l’Acord del CTESC de 19 de març de 2008. 
 
 
L’actual classificació professional del personal del CTESC, a efectes retributius, 
es correspon amb la classificació del personal funcionari de la Generalitat 
d’acord amb la següent taula: 
 
El grup A-1 del CTESC es correspon amb el grup A nivell 29 del personal 
funcionari de la Generalitat més un complement per objectius. 
 
El grup B-1 del CTESC es correspon amb el grup A nivell 26 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup B-2 del CTESC es correspon amb el grup A nivell 24.3 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup B-3 del CTESC es correspon amb el grup A nivell 24.2 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup B-4 del CTESC es correspon amb el grup A nivell 24.1 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup B-5 del CTESC es correspon amb el grup A nivell 23 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup C-1 del CTESC es correspon amb el grup C nivell 22 del personal 
funcionari de la Generalitat més un complement per lloc de treball (secretari/a 
de la Presidència). 
 
El grup C-2 del CTESC es correspon amb el grup C nivell 22 del personal 
funcionari de la Generalitat més un complement per lloc de treball (secretari/a 
de la Secretaria Executiva) 
 
El grup C-3 del CTESC es correspon amb el grup C nivell 22 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup C-4 del CTESC es correspon amb el grup C nivell 16.1 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
El grup D-1 del CTESC es correspon amb el grup E nivell 14 del personal 
funcionari de la Generalitat més un complement per lloc de treball (xofer/a de 
representació) 
 
El grup D-2 del CTESC es correspon amb el grup E nivell 13 del personal 
funcionari de la Generalitat. 
 
Les retribucions del personal del CTESC per a l’any 2011 consoliden l’ajust 
efectuat per la Llei de Pressupostos de la Generalitat del 2011 en les 
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retribucions del personal de la Generalitat de Catalunya en aplicació del Decret 
Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i 
en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.  
 
Atesa l’equiparació realitzada, s’acorda que amb efectes 1 de gener de 2011 
les retribucions bàsiques incorporin també el reconeixement de l’antiguitat del 
personal laboral del CTESC. 
 
L’antiguitat serà reconeguda mitjançant l’abonament de triennis la quantia dels 
quals serà l’establerta amb caràcter anual per la Llei de pressupostos per al 
personal funcionari de la Generalitat de Catalunya. 
 
Per a l’any 2011, l’import anual d’1 trienni referit a 12 mensualitats i dues 
pagues extraordinàries serà el següent: 
 
Grups A i B del CTESC: 564.42 (a raó de 42,65 euros referits a una mensualitat 
per dotze pagues i 26,31 euros referits a cada paga extraordinària). 
 
Grup C del CTESC: 361.18 (a raó de 26,31 euros referits a una mensualitat per 
dotze pagues i 22,73 euros referits a cada paga extraordinària). 
 
Grup D del CTESC: 188.58 (a raó de 13,47 euros referits a una mensualitat per 
dotze pagues i 13,47 euros referits a cada paga extraordinària).  
 
 
Es signa aquesta addenda, per duplicat, a Barcelona el 29 de juliol de 2011. 

 

En representació del CTESC,  Pels treballadors i les treballadores, 

 

 

Teresita Itoiz Cruells   David Mallafré Conesa 
Secretària executiva 
 
 
 
       

Inma Prior Prior 
 
    
 
    

 
Virgínia Villar Rico 
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