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PERSONAL LABORAL 
AFECTACIÓ AL PERSONAL LABORAL TEMPORAL DE LA SENTÈNCIA 69/2020 DEL 
TRIBUNAL SUPREM: 

 
Amb data 28 de gener de 2020 el Tribunal Suprem ha emès sentència 69/2020 que anul·la la 
clàusula dels 20 dies entre contractes que recollia l’Art. 30 del VIè Conveni col.lectiu únic d’àmbit 
de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.  
 

 Com a conseqüència d’aquesta anul.lació es reconeixerà a partir d’ara la suma total de 
serveis prestats en diferents contractes com a laborals de la Generalitat de Catalunya per 
computar triennis, i per tant per a acumular antiguitat!! 

 
A IAC-CATAC, celebrem aquesta sentència, però.....pendent d’estudi si la sentència tindrà efectes 
retroactius i des de quan, demanem es faci el reconeixement efectiu de triennis a tot el personal 
que hi té dret i l’abonament econòmic corresponent immediat. 
 

MÉS REIVINDICACIONS PENDENTS SOBRE CÒMPUT DE SERVEIS PRESTATS: 
 

Amb una lectura acurada d’aquesta sentència 69/2020 veiem que NO anul.la un altre greuge 
històric envers el personal laboral quan diu: “...al personal laboral NO li és aplicable la Llei 70/1978, 
de 26 de desembre, de reconeixement de serveis previs en l’Administració Pública”. És a dir, pel 
personal laboral no computen els serveis prestats en d’altres administracions ni els prestats en 
règim funcionarial !!! QUINA INJUSTÍCIA!!! 
 
Per això, entre les reivindicacions de IAC CATAC a incloure en el futur VIIè Conveni -negociació que 
tot just acabem de començat- exigim una modificació d’aquest article 30 del VIè Conveni, més enllà 
d’aquesta sentència 69/2020, per eliminar tot allò que considerem suposa una greu discriminació 
pel personal laboral a l’hora de computar serveis prestats.  
 

 REIVINDIQUEM l’aplicació de la Llei 70/1978 de reconeixement de serveis prestats a 
l’Administració Pública, que considera serveis efectius TOTS aquells prestats indistintament 
a totes les esferes de l’Administració tant en qualitat de persona funcionària (fixa o interina) 
com laboral (fix o temporal) 

 
Per  qualsevol consulta contacteu amb nosaltres a laborals@catac.cat i sindicat@catac.cat 

 

La millor defensa un bon IAC CATAC ! 
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