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RESOTUCIó per la qual es mantenen' Per at'any 2O22, les mesures de contenció

de despesa apUcàUtes al personaf det Síndic de Greuges de Gatalunya,

equivalànts a les *"s.rtè" establertes per._al personal al senrei de

I'idministració de la Generalitat i el seu sector públic'

Vist que mitjançant Ia disposició addicional 7a de la Llei 7/202'J" del 29 de

desembre, de'pressupostos áe la Generalitat de Catalunya per. aL2022,-s'estableix

q;;;lp"tí"*ónt de óatalunya, el.Consell de Garanties Estatutàries,la Sindicatura

á;C;;ti";, el Síndic áe creïges i I'oficina Antifrau de Catalunya,_din-s 1'àmbit de

Ilur respectiva autonomia, hán d'aplicar mesures en matèria de despeses de

il;;á à-U .t.t impacte éconòmic èquivalent a-les mesures establertes pel títol
iripài"f personal al servei de I'Administració de la Generalitat i el seu sector

públic.

Vist que, entre altres mesures contingudes al títol III de Ia Llei de pressupostos,

I'articie áe dirporu que en I'exercici aáIZOZZ no s'atorgaran als empleats ajuts en

.o"."pt" de fbns diacció social, ni tampoc altres.ajúts que tinguin Ia mateixa

naturàlesa i la mateixa finaiitat, sens perjudici de la contractació de pòlisses

d'assegurances per a cobrir contingències per. accidents dels empleats; no es

poa"n"".onèixer percepcions derivádes deli sistemes d'ajuts per a menjar del

iáitott"t, i no es páa"tt i", 
"pott".ions 

a plans de pensions' en cas que es superi

i'irr.r"*"rrt global de la masia salarial establert per aquesta llei'

Vist que, d'acord amb els articles 68,77i 73 det Reglament d'organització-i règim

intern del Síndic de Greuges de Cataiunya, aprovat mitjançant Resolució de 29 de

á"r"*úr" de 2010, el perïonal de la inótituèió té reconeguts el dlgt g un pla de

;;;;i;;;, així com aju'ts alimentaris i ajqts. d'un fons per a la cura i la formació de

iills, acció social i foimació complementària del personal.

Vist que I'Acord de condicions de treball del Síndic de Greuge.s de Catalulya per

al peiíode 2OI7-zOLg, actualment vigent, supedita. el reconeixement dels drets

retributius i les milíores socials abáns esmentades al que disposi la Llei de

pils"p"rtos de la Generalitat de Catalunya per als exercicis corresponents i a les

àirpottiUititats pressupostàries de la institució'

Vist que, des de I'any 2O72,el Síndic de Greuges de Catalunya ja aplica mesures de

contàcíó de despeá de personal equivalenis a les establertes al títol III de la Llei

de pressupostos àe Ia Ceïeralitat dó Catalunya pel al2022, atès que des de 2012

romanen suspeses les aportacions al pla de-pehsions, el1 ajuts alimentaris i la
dotació dels fóns d'acció social correspònentsàl personal de Ia institució.

Fent ús de les atribucions que m'han estat conferides, d'acord amb l'article 85 de ''
la Llei 24/2OOg, d,e 23 de'desembre, del síndic de Greuges, i I'article 21 del

Reglament d'organització i de règim intern del Síndic de Greuges,



RESOTG

primer. Mantenir, per a I'any 2022,Ies mesures de contenció de despesa aplicables

al personal del Síndic de Gráuges de Catalunya, que s'especifiquen a continuació:

- No s'atorguen ajuts en concepte de fons d'acció social, ni tampoc altres

àirrtr qrr"ïinguiá Ia mateixa nàturalesa i la mateixa finalitat, sens perjudici
de Ia contracïació de pòlisses d'assegurances per a cobrir contingències per

accidents del Personal;
- No es poden reconèixer percepcions derivades dels sistemes d'ajuts per a

menjai del personal, ni às poden fer aporLacions a plans de pensions'

Segon. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució al portal de transparència del

Síndic de Greuges de CatalunYa'
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