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ESTRATÈGIA EQUIVOCADA 
RECLAMACIÓ INDIVIDUAL DE LA PART MERITADA DE LA 

PAGA EXTRA DE DESEMBRE DE 2012 
 
Des de CCOO considerem que l’estratègia que està portant a terme el sindicat UGT, de 
sol·licitar als empleats públics de la Generalitat que presentin davant els Departaments de 
la Generalitat de Catalunya reclamacions de quantitat massives, és una estratègia 
equivocada i precipitada i que pot tenir conseqüències jurídiques negatives per al 
treballadors que les portin a terme.  
 

DESDE CCOO DESACONSELLEM LA PRESENTACIÓ 
D’AQUESTES RECLAMACIONS INDIVIDUALS  DE QUANTITAT 

 
L’origen  d’aquesta campanya que està duent a terme la UGT és una sentència del Jutjat 
del Contenciós Administratiu Nº 15 de Barcelona, que resol una demanda individual 
interposada per un mosso d’esquadra, i que li reconeix el dret  de rebre la part 
proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, meritada des del dia 
1.06.2012 fins el 14.07.2012, i estableix que contra la mateixa no hi cap recurs 
d’apel·lació, atesa la quantitat amb litigi. 
 

La presentació d’aquesta reclamació de quantitat davant el Departament suposa 
l’inici d’un procediment legal que no garanteix que el funcionari cobri la part 

meritada. 
 

Com és obvi, l’Administració de la Generalitat desestimarà aquestes reclamacions 
de quantitat, ja sigui expressament o per silenci administratiu i el funcionari  haurà 
d’iniciar un procediment judicial davant el jutjat del Contenciós Administratiu que li 

correspongui. 
 

Si el funcionari no inicia aquesta via judicial i, per tant,  no interposa el recurs 
Contenciós Administratiu,  implica que l’acte administratiu és ferm i consentit i 

sense possibilitats de sol·licitar l’extensió de la sentència. 
 
Aquest procediment judicial, no garanteix que s’obtingui una sentència favorable, ja que 
les sentències d’aquest jutjat no generen jurisprudència i cada jutge por sentenciar segons 
la seva interpretació jurídica.  



federació serveis a la ciutadania 

sector de la generalitat

INFORMA 

 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

C/ Joan Maragall 35, 5è - 17001-Girona ● Telèfon: 972 220 028 
Av. de Blondel 35, 7è - 25002-Lleida ● Telèfon: 973 281 235 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/sectorgene.ccoo 

Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES     Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

Per tant, la presentació d’aquesta demanda judicial  li pot suposar una despesa en haver 
d’assumir el pagament d’advocat, procurador i taxes. A més de la possible condemna amb 
costes en cas de perdre el judici. Depeses que no compensaria els diners obtinguts (entre 
200 i 500 €, segons categories), en cas d’obtenir una sentència favorable que  reconegui 
aquests 44 dies meritats de la paga extra del 2012. 
 
Pel que fa a l’altra possibilitat que preveu la llei de sol·licitar l’extensió dels efectes 
d’aquesta sentència a altres casos amb la mateixa situació jurídica, el criteri de la 
jurisprudència és molt restrictiu i l’extensió únicament s’aplica a funcionaris del 
mateix cos i província i a més si l’Administració interposa un recurs de revisió o un 
recurs de cassació en interès de llei, aquesta extensió de la sentència queda en 
suspès.  
 
Per tot l’exposat  des de CCOO reiterem el nostre posicionament de no presentar 
reclamacions individuals de quantitats i esperar a la resolució de les demandes 
col·lectives que han presentat conjuntament CCOO i altres sindicats davant el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra els acords del Govern de la 
Generalitat que retallaven la paga extraordinària del 2012 i del 2013. 
 
A més, diversos tribunals han presentat qüestions d’inconstitucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional, el qual s’haurà de pronunciar sobre si s’ajusta a dret aquesta retallada de 
la part meritada de la paga extra  de desembre del 2012. 
 
Des de CCOO entenem que és innecessària i precipitada la presentació d’aquestes 
reclamacions de quantitats individualitzades, en aquesta mateixa línia de no presentar 
reclamacions individuals s’han posicionat altres sindicats de l’Administració de la 
Generalitat. 
 
Des de CCOO seguirem amb la nostra estratègia de plantejar accions judicials i sindicals 
en el marc sindical unitari per aconseguir que el retorn de les pagues extraordinàries o de 
la part meritada, es faci efectiva per al conjunt de treballadors públics de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Des de CCOO seguirem exigint i lluitant, en totes les reunions de la Mesa General de la 
Funció Pública, per tal que ens retornin tots els drets i salaris que ens han retallat. 
 
Per CCOO la unitat sindical és un factor determinat per aconseguir millores laborals i per 
frenar les retallades i agressions als nostres drets que estem patint tots els empleats 
públics de la Generalitat de Catalunya. Fem una crida als companys de la UGT per tal que 
es repensin la seva equivocada estratègia sindical i tornem tots junts a lluitar per millorar 
els drets dels empleats públics, ja de per sí força malmesos per l’actuació d’un Govern de 
la Generalitat, que amb el suport parlamentari dels grups politics CiU i ERC, retalla els 
drets i salaris dels empleats públics.    
 


