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GENERALITAT DE CATALUNYA
SENTÈNCIA LABORALS
(Pagues extres 2013-2014)
Mitjançant sentència del TS 327/2016, de 26 d’abril, que confirmava la sentència del TSJC
52/2013, de 17 d’octubre, es reconeixia el dret del personal laboral de la Generalitat a percebre
el 53,56% de la paga extra de 2012 més el corresponents interessos.
La Generalitat però, que no tan sols es passa pels dellonsis les lleis sinó també les sentències
dels tribunals, va decidir que només pagaria, durant el 2016, el 20,77% de la paga extra, tal
com ho fa amb el personal funcionari.
Atesa la negativa a complir amb la sentència, CATAC, en data 04.10.16, va presentar escrit
davant del TSJC demanant l’execució de la sentència 52/2013 al començament esmentada.
Aquesta demanda d’execució està ara mateix pendent de ser resolta.
CATAC però, també va recórrer (demanda de conflicte col·lectiu 56/2014), en l’àmbit del
personal laboral, les retallades en les pagues extres de 2013 i 2014. Subsidiàriament es
demanava que es fessin efectives les parts meritades de les pagues extraordinàries d’aquests
anys (16% de la paga de 2013 i 8,33% de la de 2014).
Aquesta demanda fou estimada mitjançant TSJC 7/2015, de 16 de març, pel que fa a la petició
subsidiària, de manera que l’Administració ha de fer efectiu de cop als laborals el 16% de la
paga de 2013 i el 8,33% de la de 2014.
L’Acord 19/2013, de 26 de febrer, del Govern, aplicava una retallada en les retribucions de
2013 d’una quantia equivalent a la meitat de l’import que correspongui percebre per cada paga
extraordinària. D’igual manera es manifestava l’article 33 de la llei 1/2014, de 27 de gener, de
pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
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El TSJC considera que amb la utilització de l’expressió: “una quantia equivalent a una paga
extra” la Generalitat pretenia “soslayar” la doctrina jurisprudencial tendent a reconèixer la
intangibilitat de les parts ja meritades de la paga extra. En definitiva diu el Tribunal que el que
es retallava era la paga extra i no “una quantia equivalent a una paga extra” com, amb la seva
“marrulleria” habitual pretenia la Generalitat.
La Generalitat, com no, va recórrer en cassació (225/2015) davant del TS la sentència del TSJC
favorable a les pretensions de CATAC.
Doncs bé, ara, mitjançant STS 960/2016, de 16 de novembre, ha desestimat el recurs de la
Generalitat i ratificat la STSJC.
Per tant, la Generalitat ha de fer efectiu immediatament al personal laboral les parts ja
meritades de les pagues dels anys 2013 i 2014.
Naturalment, si continua rebel·lant-se contra les sentències, demanarem l’execució de
sentència, amb els interessos de demora pertinents i amb la corresponent exigència de
responsabilitats per desobediència i denegació d’auxili conforme a l’article 410.1 del Codi
Penal.
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