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EL TS PLANTEJA UNA QÜESTIÓ DE CONSTITUCIONALITAT 
SOBRE LA RETALLADA DE LES PAGUES EXTRES 

 
FINS QUAN HAUREM D’ESPERAR PER RECUPERAR EL QUE ÉS NOSTRE? 

 
Per primera vegada, el Tribunal Suprem qüestiona la constitucionalitat de la retallada de la paga extra del 
personal funcionari. CCOO hem demanat al Govern de la Generalitat un procés de negociació urgent que 
permeti recuperar l'ocupació i les condicions laborals retallades amb l'excusa de la crisi. 
 
El Ple del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, amb el suport favorable del Ministeri Fiscal, ha 
resolt per unanimitat plantejar al Tribunal Constitucional qüestió de constitucionalitat per possible infracció 
de l'aplicació retroactiva de la supressió de la paga extraordinària de desembre de 2012 al personal 
funcionari de les administracions públiques. El ple, en el seu acte de 2 d'abril de 2014, notificat a les parts, 
planteja la qüestió en relació amb el recurs interposat per un funcionari del Tribunal Constitucional. 
 
El sentit de l'acte qüestiona l'aplicació retroactiva de la supressió de la paga efectuada en el sector públic, 
per possible contravenció tant de la irretroactivitat de drets individuals que garanteix l'article 9.3 de la 
Constitució, com per possible vulneració del principi de seguretat jurídica del mateix article 9.3, mitjançant 
modificació extraordinària de drets i normes consolidades. 
 
L'acte conté, addicionalment, la concreció del sistema de meritació del dret corresponent, deixant clar que, 
amb caràcter general, aquest s'estén des de l’1 de juny de 2012 fins el 15 de juliol del mateix any, incloent 
quaranta-quatre dies de retribució. Aquest acte s'uneix a altres molts pronunciaments que es produeixen en 
el conjunt de l'Estat, tant en jurisdicció social com contenciosa, que reconeixen el dret al cobrament 
d’aquesta part proporcional de la paga extra. Aquest dret ja s’ha reconegut en diverses administracions 
autonòmiques i locals, els quals han acordat amb les organitzacions sindicals el seu abonament. 
 
CCOO hem demanat al Govern de la Generalitat un acord urgent que permeti fer efectiu el dret de les 
empleades i empleats públics que van reconeixent els diferents tribunals, alhora que possibiliti la suspensió 
de les enormes quantitats d'accions judicials que se segueixen tramitant amb idèntica pretensió a tot l'Estat. 
 
CCOO exigim que s'obri un procés de negociació en l'àmbit de la Mesa General de la Funció Pública de la 
Generalitat de Catalunya que permeti recuperar als treballadors i treballadores de la Generalitat l'ocupació i 
les condicions laborals i salarials perdudes en els darrers anys. Els sindicats de la Mesa General vam 
presentar el proppassat 5 de maig d’enguany un escrit on sol·licitem la convocatòria de l’esmentada Mesa 
General (consultar escrit). 
 
ÉS INACCEPTABLE, INCREÏBLE I VERGONYOSA LA PERSISTÈNCIA DE L’ADMINISTRACIÓ 
DE LA GENERALITAT EN NO TORNAR ALS SEUS TREBALLADORS I TREBALLADORES LA 

PART MERITADA DE LA PAGA, TAL COM HO ESTAN FENT ALTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES, I MÉS AMB LA QUANTITAT DE SENTÈNCIES FAVORABLES QUE S’ESTAN 

PRODUINT I QUE ENS DONEN LA RAÓ 
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