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AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA
Nova demanda guanyada per CATAC1
Acabem de rebre la sentència 7/2015 de la Sala Social del TSJC 2 , per la qual la Generalitat
ha estat condemnada a abonar la part meritada de les 14 pagues (pagues extres en el seu
argot) dels anys 2013 i 2014 al personal laboral de l’Administració de la Generalitat, i que la
teniu a l’abast en el nostre web.
Sr. Mas, aquesta sentència no és contra cap govern central, és contra normes del Parlament i del govern
català. Està disposat a acceptar‐les? O anirà a Madrid, a cercar l’empara de l’Estat espanyol i del seu
sistema superior de justícia (el Tribunal Suprem) per tal de

continuar malmetent l’economia dels

treballadors i les treballadores de l’Administració.
Sr. Mas, tindrà la barra de posar un recurs davant del Tribunal Suprem per tenir‐nos alguns anys esperant la
confirmació d’aquesta sentència?
― o, al contrari, tindrà la decència democràtica d’acceptar, com hauria de ser, l’extensió
d’aquesta sentència a la resta de personal de l’Administració de la generalitat? i a la resta de
personal dependent dels ens dependents de la Generalitat? Sr. Mas, està disposat a respectar
la dignitat del personal que té dret a rebre un sou just pel seu treball?
― o, al contrari, la dignitat de milers i milers de ciutadans i ciutadanes que prestem serveis
públics l’importa un rave?
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En aquest butlletí reproduïm el contingut del butlletí general elaborat per la secretaria de premsa de CATAC.
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Us adjuntem la sentència en el mateix correu que aquest butlletí.

Sr. Mas, quina sorpresa ens amaga a final de mes, quan percebrem (a pesar seu) part de la 14a paga de
l’any 2012?
Sr. Mas, ara que ja sabem que el govern que vostè dirigeix és el que més retalla de totes les
administracions catalanes, que sabem que ens vol enredar amb el pagament dels 44 dies de la paga del
2012, posant‐nos pegues a compte de la retallada del 5% que vostè va decretar, vol continuar enredant‐
nos amb l’excusa que aquesta sentència no es ferma?
Sr. Mas, s’adona del poc respecte que té vostè i el seu govern per la negociació? S’adona que no respectar
el dret a negociar és no respectar la dignitat de 200.000 persones que treballem a l’Administració de la
Generalitat?
Si, Sr. Mas, exigim que ens pagui el que és nostre, perquè les 200.000 treballadores i treballadors de
l’Administració de la Generalitat sabem que, tot i que és cert l’espoli per part de l’Estat a Catalunya, també
sabem com vostè i els seus consellers i conselleres gestionen el pressupost, fent de més i de menys quan
els interessa. No respectar el dret a negociar és no respectar els drets del personal
Sí, Sr. Mas, deixeu d’enredar‐nos amb la seva demagògia 3 i faci cas, d’una vegada, a les decisions del
Parlament que, reiteradament, ha votat a favor de retornar‐nos el que vostè ens va espoliar.
Sr. Mas, el dia 30 de març és la data límit per interposar un recurs contra la sentència del TSJC davant el
Tribunal Suprem. Si respecta els drets (els drets, no necessàriament les sentències) del personal que presta
serveis públics, estem segurs que decidirà no equivocar‐se en contra de la gran majoria de la societat
catalana i ordenarà el pagament de les parts meritades de les pagues extres de 2013 i 2014 a tot el
personal, com acte de justícia i bon govern. Ens agradaria empassar‐nos algunes afirmacions que fem en
aquest catacrac.

Complint
Al programa electoral us donàvem compte de determinats processos judicials que CATAC – IAC té
interposats. Entre d’altres fèiem referència al recurs contra la retallada de les pagues “extres” de 2013 i
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Demagògia: Política fonamentada en la utilització de mètodes emotius i irracionals, què, barrejats amb dades

certes, pretén estimular els sentiments dels governants cap a l’acceptació d’accions de govern fal∙lacioses que
miren només de mantenir situacions de privilegi (Font: Diccionari de la Llengua Catalana. Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 2002)

2014. El TSJC ens dóna la raó de forma parcial, ja que no obliga a pagar‐nos tota la paga, però sí considera,
que tenim dret a percebre la part meritada.
Aquesta sentència, encara no ferma, afecta el personal laboral. Els nostres serveis jurídics ja estan
treballant sobre quin ha de ser el procediment a seguir per tal que el personal funcionari també tingui dret
a aquesta part meritada (a banda del recurs ja interposat a la via contenciosa i que és molt més lent que la
via laboral) .
Així mateix també hem d’estudiar la sentència per si és possible recórrer al Tribunal Suprem en demanda
de retorn del 100% de la paga.
No som partidaris de processos massius de demandes, ni d’anuncis sindicals. Si podem aconseguir
l’extensió de la sentència per a tothom, sense necessitat de muntar espectacles mediàtics, ho fem.
Sentència 7/2015, de 16 de març de 2015. Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Sala Social:

