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PERSONAL LABORAL 
EL QUE CALIA FER AMB LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM 

 
L’any 2012, la majoria dels sindicats amb presencia a la Generalitat, van constituir la Plataforma Sindical 
Unitària, amb l’objectiu de fer front a l’envestida als drets dels treballadors dels governs del PP i CiU. Era el 
que calia fer! 
 
Les mobilitzacions convocades per la PSU, van portar milers de persones davant la plaça de Sant Jaume o 
del Parlament de Catalunya i van fer visible la indignació dels treballadors i treballadores de la Sanitat, de 
l’educació, de l’atenció a la infància, o a la gent gran, dels bombers, etc, en defensa dels drets laborals i del 
naixent Estat del Benestar que és vol ofegar. Era el que calia fer! 
 
La unitat sindical ens va permetre abordar conjuntament el front jurídic. Així van plantejar diverses 
demandes, tant en el Contenciós Administratiu, com en Via de lo Social, amb diversa sort. Era el que calia 
fer! 
 
La demanda presentada davant de la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per 
CCOO, UGT, IAC i USOC, plantejava en aplicació del Conveni la recuperació de la Paga, o subsidiàriament 
de la part meritada. El TSJC va dictar sentencia a favor de la recuperació de la part meritada. La Generalitat 
de Catalunya va recórrer al Tribunal Suprem. Encara que el dret els assistia, segurament no calia fer-ho!  
 
Fa uns dies el TS va dictar sentencia reconeixent el dret del personal laboral acollit al VIè Conveni Col·lectiu 
Únic, a recuperar la part meritada de la Paga arrabassada el 2012. 
 
Els sindicats presents a la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi del Conveni vam demanar, de 
manera unitària, una reunió extraordinària d’aquesta Comissió per conèixer els terminis de compliment de la 
sentència 327/2016, de 26 d’abril, del Tribunal Suprem, referent a la supressió de la paga extra de 
desembre de 2012.  
 
El passat divendres 17 de juny, es va reunir la CIVE i els representants de l’Administració van plantejar la 
intenció, com no podia ser d’una altre manera, de complir la sentencia. Era el que calia fer! 
 
Els representants del Departament d’Economia van manifestar la dificultat de fer el pagament en el termini 
dels dos mesos que preveu la norma, ja que caldrà implementar la corresponent aplicació informàtica. Així 
aquest és faria al mateix temps que la devolució del 20% de la paga, acordada al si de la Mesa General, i 
prevista per al proper mes d’Octubre. (Així els personal laboral cobrarà el 29,52% de la paga). 
 
I així volem seguir, que encara tenim pendents dues pagues, i per això voldríem senyalar que el que no cal, 
és voler posar sigles a la feina de tots, perquè no és veritat, i perquè és apropiació indeguda, la mateixa 
falta que recriminen a l’Administració. Això no ajuda a recuperar el que és nostre, i no calia fer-ho!  CCOO US CONTINUAREM INFORMANT !!! 


