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RECUPEREM LA PAGA EXTRA DEL 2012 
PERSONAL LABORAL 

 
(ACOLLIT AL VI CONVENI  ÚNIC DE LA GENERALITAT DE C ATALUNYA)  

 
 
CATAC-IAC demana l’execució de la sentència 327/2016, de 26 d’abril, del 
Tribunal Suprem, que confirma la sentència dictada pel Tribunal Superior de 
justícia de Catalunya el 17/10/2013 i que reconeix el dret de tot el personal 
laboral de la Generalitat de Catalunya  a cobrar la part meritada de la paga 
extra de desembre del 2012. Això vol dir que la Gen eralitat està obligada a 
pagar abans de l'1 d'agost d'enguany els 196 dies d e paga  (el 53,56% de la 
paga extra) més els interessos processals  (aproximadament 15,31 euros per 
cada 100 euros a retornar). 
  
Quan va sortir aquesta sentència del Tribunal Suprem, els sindicats presents a 
les meses de la Funció Pública vam demanar una reunió extraordinària de la 
Comissió d’interpretació, vigilància i estudi del Conveni (CIVE) per demanar-ne el 
compliment. Reunits el 15 de juny de 2016, Funció Pública ens va informar que  
“executarà la sentència. No obstant,  caldrà ajustar els terminis als programes 
informàtics, de manera que l’execució total es farà coincidir amb el pagament del 
20,77% previst per a l’octubre/novembre d’enguany. I a aquest percentatge se li 
sumarà un 8,75% per arribar al total del 53,56% a que obliga la sentència”. 
 
CATAC-IAC considera que la sentència del TS reconeix el dret a cada 
treballador/a a percebre en el termini de dos mesos la quantitat meritada del 
53,56% de la paga extra de 2012, més els interessos processals des de la 
sentència favorable del TSJC (des de l'octubre de 2013 fins a la notificació, l'1 de 
juny de 2016, de la sentència del TS que va desestimar el recurs de la 
Generalitat). Considerem que el compliment de l’execució de la sentència no pot 
compensar-se amb els acords signats per la Generalitat i els sindicats, ja que són 
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dos drets diferents i no s’han de barrejar: una cosa és el que reconeix i obliga la 
sentència, i una altra, ben diferent, l’acord signat entre l'administració i els 
sindicats, ambdues d’obligat compliment. 
 
CATAC-IAC ofereix el suport necessari als delegats i delegades, a l'afiliació i a tot 
el personal laboral que vulguin reclamar els seus drets, i en aquest sentit 
habilitem les vies per gestionar-ho. La demanda per l’execució de la sentència es 
pot exercir a partir de l'1 d'agost.   
 
Recollirem la documentació per gestionar judicialment l'execució de la sentència 
des del 7 de juliol fins al 5 de setembre. A la segona setmana de setembre 
posarem en marxa la demanda. Els interessats i les interessades us podeu 
adreçar als nostres delegats/des i al sindicat al c orreu  laborals@catac.cat  
i al telèfon 933173151 i us informarem de la docume ntació necessària, els 
terminis i altres consideracions, com què pot repre sentar la part 
d’interessos, costos, etc. 
 
La valoració estimativa que fem, tenint com a punt de partida que el 53,56% 
comporta uns 1.000 €, seria d'aquests diners més un s 174 euros 
d’interessos processals i interessos d’execució. El  cost aproximat de 
cadascú per formar part d'una demanda executiva ser ia d'uns 10€ per a 
l'afiliació (de més de 3 mesos) i d'uns 20€ per a l a no afiliació. 
 
Si no reclamem els interessos processals, que l'adm inistració té l'obligació 
legal de pagar, representarà un regal de DOS MILION S D’EUROS A LA 
GENERALITAT, que li farem pel fet d’haver-nos supri mit i retingut la paga 
extra de desembre del 2012 i haver-nos-la abonat qu atre anys després. Seria 
com concedir un préstec a la Generalitat sense cobr ar-li interessos. 
 
Si no demanem que es pagui dins del termini legal d e 2 mesos, suposarà 
que la Generalitat pot pagar quan li sembli bé, des obeint els mandats legals 
i amb el perjudici per al col·lectiu afectat per la  sentència.  
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