
 

LA MILLOR DEFENSA, UNA BONA IAC CATAC!    LLUITA AMB LA IAC CATAC!    @CATAC_IAC 

  1 

 

 

Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’Administració de Catalunya 

   

 

 

Intersindical Alternativa de Catalunya 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobrament de la paga del 2014, segur 100%? 

El passat 18 d’octubre en la reunió que hi va haver de la MEPAG es va aprovar el cobrament 

íntegre de la paga del 2014 en la nòmina de novembre d’enguany. Això ve d’un acord signat per 

UGT i CCOO que va acceptar aquest pagament posposat i prorratejat en el temps amb una paga 

del 55% aquest any, i del 45% l’any 2022. Aquest pagament bé amb un retard de set anys, i 

traduït vol dir amb una pèrdua adquisitiva per la inflació del 7,2% i sense cap tipus d’interès de 

demora. 

Que vol dir? Doncs que per cada 1.000€, que ens tocava cobrar en el 2014, ara equivalen a 

cobrar 928€. No només no paguen interessos de demora, sinó que a més hem perdut valor 

adquisitiu. 

I quin import seria aquesta demora? Doncs per cada 1.000 € estaríem parlant de 285,28 €. 

Així doncs, quan ha perdut cada treballador per cada 1.000 €? 

No ho sabrem del cert, perquè ara concentrarem aquests ingressos en un únic any fiscal, i a qui 

li toqui fer la declaració de renda, haurà de pagar més percentatge que si ho hagués rebut quan 

tocava. 

Per tant, aquest ha estat un préstec rodó per part del Govern de la Generalitat, que ara fan 

publicitat com els grans benefactors. Però realment s’han embutxacat més de 38 Milions d’Euros 

directe dels seus treballadors, i un total de 152 Milions amb els interessos. 

Però tampoc, perquè gràcies a la IAC-CATAC que va demandar a l’administració per la 

retenció il·legal de la part meritada d’aquella paga extra del 2014, i de la del 2013. El Tribunal 

Superior va donar-nos la raó (STS 960/2016) i la Generalitat va acabar pagant als demandants 

la part meritada i els interessos de demora, i de retruc la resta de treballadors van veure com a 

la nòmina de Març del 2017 se’ls abonava el 16,67% de la paga del 2013 i el 8,33% de la del 
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2014. Podeu consultar les demandes guanyades en els següents enllaços: STS 960/2016 i STSJ 

7/2015.  

Així doncs, el personal laboral recuperarà 91,67% de la paga segresta i no pas el 100% com 

han publicitat. AIXÒ SÓN FETS CONTRASTATS 

Sentències fixeses 

Igual que hem explicat amb el tema de les pagues extres, on el TSJC va donar la raó a la IAC-

CATAC i l’administració, d’ofici, va acabar pagant a tots els treballadors i treballadores la part 

meritada de la paga, hi havien molts diners en joc. Ara, la IAC-CATAC, també hem demanat a 

l’administració que reconegui d’ofici als treballadors i treballadores laborals temporals amb més 

de tres anys d’antiguitat, com a laborals indefinits no fixos. Sembla que no hi ha tants diners pel 

mig i no ho volen aplicar.  

Per tant, estan obligant a presentar demandes individuals a cada treballador que està en frau de 

llei, tot i que ja tenim la sentència del Tribunal Suprem (STS 649/2021) que marca doctrina en 

aquest camí. 

Entre la darrera CIVE 29/09/2021 i mitjans d’octubre, la Generalitat ha tornat a perdre altre 

judici, i el jutjat ha reconegut a una altra treballadora a ser reconeguda com a indefinida no fixa. 

En aquest període de temps, 15 dies, més d’una desena de treballadors/es han presentat 

demandes via els serveis jurídics de la IAC-CATAC i ja se sumen a tantes altres que tenim als 

jutjats. El temps ens donarà la raó. Però cal aquest patiment dels treballadors? 

Sembla que la Generalitat aposta per aquesta via. 

A la darrera CIVE 19/09/2021 l’administració venia a dir que no era d’àmbit per portar-ho a la 

CIVE. On es porten els temes de laborals? En quin àmbit? Ens traslladen a la MEPAG. Cap 

problema hem demanat una mesa extraordinària URGENT de la MEPAG dirigida la petició 

directament a la consellera de la Presidència. 

Mentrestant la IAC hem convocat paral·lelament una jornada de vaga pel pròxim 28 d’octubre, 

per pressionar en la tramitació al Proyecto de Ley para la Estabilización i aconseguir una 

estabilitat real de les persones en situació de frau de llei.  Per aquest motiu, fem una crida a la 

participació massiva a totes les mobilitzacions que es realitzin en el marc d‘aquesta lluita.  
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