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COMUNICAT.   
Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de 
l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubelles us informem de les 
darreres notícies d’interès pel conjunt de treballadors/es. 
 
 

 NOVES ACCIONS PER RECUPERAR LA PAGA DE NADAL. 
 
L'11 de juliol de 2012, el president del Govern de l'Estat 
va anunciar la polèmica reducció del salari dels 
funcionaris, a més de reduir el nombre de dies de lliure 
disposició (assumptes propis). L’endemà i durant les 
darreres setmanes, els empleats públics han realitzat 
diverses reivindicacions, com els "divendres negres", 
per protestar en contra d’unes retallades laborals i 
socials, conseqüència d’una crisi que no ha estat 
provocada pels treballadors/es. 
 

Durant aquest estiu, diversos sindicats de la funció pública han iniciat a  
mobilitzar a milers de treballadors/es públics de les tres administracions que, 
seguint els seus consells, estan posant reclamacions jurídiques en què 
declaren "il·legal" que l'Estat els suprimeixi la paga de desembre. 
 
La Comunitat de Madrid, va alleujar la darrera setmana una mica als seus 
treballadors/es anunciant-los que els anava a tornar el 3,3% del sou que els 
havia reduït aquest any. Andalusia també va retirar la seva retallada salarial als 
empleats públics només conèixer que la tisorada que el Govern va anunciar el 
11 de juliol es tornava a encebar amb les nòmines dels empleats públics. A 
nivell local, hi ha Ajuntaments de la Comarca amb predisposició, que també 
estant estudiant mesures per a poder alleujar aquesta nova retallada.  
 
L'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) estableix com a retribucions 
bàsiques el sou, els triennis i les pagues extres. A més és una mesura 
presa després de l’aprovació dels pressupostos generals de 2012, "en què ja 
estava pressupostada la quantia d’aquesta paga". La mesura ha estat 
realitzada de forma unilateral i per la via de la imposició, com fins ara és 
habitual en el Govern del PP, quan l'EBEP estableix que aquesta matèria ha 
de ser objecte de negociació. 
 
Des de la CATAC-IAC i la resta de sindicats es denuncia que no és més que 
una nova retallada de la nòmina del 7'1%. La indignació va esclatar perquè 
aquesta mesura se suma a la rebaixa del 5% que l'anterior govern del PSOE va 
decretar el maig de 2010. Des de llavors, els treballadors/es públics no hem 
deixat de perdre poder adquisitiu, estimat entre un 15-18%. 
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Les reclamacions que s’estan presentant en els serveis de nòmines de les tres 
administracions públiques es fonamenten també en el fet que "els drets a la 
percepció de la paga extraordinària de desembre, generats entre els dies 
1 de juny i 14 de juliol de 2012, són d’obligat compliment per part de 
l’administració i han de ser abonats". La previsió és que durant els propers 
mesos aquestes reclamacions es generalitzen i siguin milers de treballadors/es 
qui presentin recursos per recuperar la seva paga extra. 
 
Des dels serveis jurídics de la CATAC-IAC es segueix estudiant el Decret-Llei 
per veure de quina manera podem seguir defensant els drets dels empleats 
públics que creien perduts i es confia, que en última instància els tribunals 
acabi donant la raó davant d’aquest arguments. 
 
 

 EL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES EMET DICTAMEN 
D’INCONSTITUCIONALITAT CONTRA LES MODIFICACIONS DE LA 
JORNADA LABORAL. 

 
El Consell de Garanties Estatutàries ha emès aquet mes d’agost Dictamen 
9/2012, on conclou per unanimitat dels seus membres, que la disposició 
addicional setanta-unena de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos 
generals de l’estat per a l’any 2012, que modificava la jornada laboral és 
inconstitucional perquè no troba empara en les competències dels 
subapartats 7, 13 i 18 de l’article 149.1 de la Constitució i vulnera les 
competències de la Generalitat de l’article 136.a de l’Estatut d’Autonomia.  
 

 
 CANVI DE SENSIBILITAT EN L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL. 

 
La darrera setmana s’han mantingut contactes entre representants de la Junta 
de Personal i l’equip de govern. A l’espera de la propera Comissió Paritària del 
6 de setembre, l’equip de govern municipal ha demostrat una bona 
predisposició per aprovar mesures favorables pels treballadors/es. 
 
Com sempre, us mantindrem informats d’aquestes i d’altres novetats. 
 
 
Cubelles,  31 d’agost de 2012 

 
 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!! 
En contra les retallades socials i laborals !! 


