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PERSONAL LABORAL 
 

 

El personal laboral acollit al VI Conveni Únic de la Generalitat de Catalunya cobrarà a la nòmina del 
mes de març la part proporcional corresponent als 44 primers dies de l’esmentada paga extraordi-
nària de desembre de 2012 o el que és el mateix el 24,04% de la paga. 

A la reunió de la Mesa General es va acordar que el Govern tornés als seus treballadors el que la 
majoria de treballadors públics afectats d’arreu de l’Estat ja han rebut a la nòmina de gener. 

 

El Govern de la Generalitat no fa sinó traduir la resolució del Govern de Rajoy i endarrerir el seu abona-
ment. Tots dos actuen en compliment del que li estan manant els jutges amb les múltiples sentències gua-
nyades per treballadors i sindicats, tot fent una interpretació que no correspon, així abonen els 44 primers 
dies i no el 100% de la part meritada, tal com figura en les diferents sentències. 

 

Les sentències, entre elles la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (SJC) com a resposta al con-
flicte col·lectiu interposat per CATAC-IAC i altres sindicats que estem segurs serà ratificada pel Suprem, 
declaren que ens han de retornar com a mínim la part proporcional del que s’havia meritat. No són 44 dies 
sinó 6 mesos i 14 dies que van des de l’1 de gener al 15 de juliol de 2012. 

 

Al personal laboral, amb el 24,04%, no ens tornen el que diu el tribunal, i ho hauran de fer aviat quan siguin 
sentències fermes. 

 

Es manté la demanda als tribunals igualment per la reclamació de la resta de pagues no abonades al 2013 i 
2014 amb la presentació d’un nou conflicte col·lectiu davant del TSJC, i el mateix es farà per reclamar la 
resta de drets que  teníem consolidats i ens han tret amb efectes retroactius, com els dies per antiguitat. 

 

Exigim el 100% de la part meritada perquè ho diuen els tribunals, i el 
100% de totes les pagues que ens han tret, perquè és de justícia. 

 

Aconseguirem recuperar el que es nostre amb la lluita diària als centres i als tribunals de 
justicia. 
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