
 

ACORD DE GOVERN PAGAMENT DELS 44 DIES PAGA EXTRA 2012 
 

 

Després de moltes reclamacions a 

la mesa de negociació, després 

d’infinitat de sentències guanyades 

interposades per tots els sindicats, 

després de manifestar-nos en 

diferents ocasions, entre d’elles el 

passat dilluns dia 26 de gener 

davant de la porta del Centre 

d’Estudis Jurídics on tenia lloc la 

Mesa General per reclamar la part 

meritada de l’any 2012 (a la qual 

vàrem assistir alguns delegats i 

delegades de CATAC de l’ACA),  

per fi, ahir, dia 10 de març, es va 

produir l’Acord de Govern, que 

confirma que a la nòmina del mes 

de març, ens pagaran, als empleats 

públics, els primers 44 dies de la 

paga de Nadal de 2012, que és 

l’equivalent a la part meritada. 

 

Queda molt clar que això no és fruit 

de la bona voluntat del nostre Govern, sinó de la lluita constant, de les reclamacions constants davant de la 

mesa de negociació, de la multitud de sentències que hem interposat els diferents sindicats i que, 

sistemàticament, des de la Generalitat, han anat recorrent. Ara les circumstàncies del país i l’interès polític han 

fet canviar l’actitud. 

 

Ara, només ens queda veure reflectit el pagament a la nostra nòmina per poder confirmar l’Acord. No podem 

dir blat si no és al sac i ben lligat. 

  

Però, encara queden moltes coses que ens han robat, molts drets socials que hem perdut pel camí, i que 

també volem el seu rescabalament: FAS, Tiquets Restaurants, el 5% del 2010, i les pagues extres completes del 

2012, 2013 i 2014, no solament la part meritada.  

 

També recordar-vos que hem interposat conflicte col•lectiu pel pagament de les pagues extres de 2013 i 

2014.  

 

I si res no canvia, de moment, per aquest any 2015 tenim pressupostades les dues pagues. Esperem que 

interessos polítics no canviïn res de res, i per fi, després de tres anys robant-nos-les, cobrarem allò que és nostre.  

 

CATAC CONTINUARÀ LLUITANT PER DEFENSAR  

ELS NOSTRES DRETS 

Delegats i delegades  de CATAC-ACA donant suport a la concentració davant la porta del 
Centre d’Estudis Jurídics. on tenia lloc la Mesa General 



 
 

Aquest és l'enllaç a l'Acord de Govern i, en adjunt, l'Acord de la nota de premsa (no tenim l'Acord signat 

encara) 
 
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/govern/consell-executiu/acords-govern/5321/govern-
reforcara-proteccio-families-vulnerables-traves-dun-decret-llei-mesures-urgents-materia-
dhabitatge.html 
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