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Exigim el cobrament dels 44 dies meritats de la paga “extra” de desembre de 2012 

Sr. Mas, pagui’ns el que és nostre 
La IAC ha lluitat amb la mobilització constant i la inclusió d’aquesta demanda en les diferents plataformes 

reivindicatives on ha intervingut i també ha actuat jurídicament. 

Com ja hem informat, reiteradament, en les web i publi-
cacions dels sindicats de la IAC, hi ha múltiples sentènci-
es dels tribunals del contenciós, que han donat la raó a 
la IAC al dret a percebre la part meritada (els famosos 44 
dies) de la paga “extra” de desembre de 2012 (aquella 
que ens va robar Rajoy, 
desprès que en Mas la reta-
llés un 5%).  

La situació és la següent:  

a) Hem guanyat sentènci-
es en diversos jutjats 
del contenciós, algunes 
d’elles fermes. 

b) La Generalitat, lluny 
d’admetre aquesta in-
justícia, va recorre al 
Tribunal Suprem aques-
tes sentències.  

c) La gran majoria de processos judicials estan ara sus-
pesos esperant que el Tribunal Constitucional de-
termini que aquests diners són nostres.  

d) S’han produït, per part del govern central, publicaci-
ons en el BOE referents a aquests 44 dies que donen 
la raó als processos judicials, amb un cinisme abso-
lut sense citar cap resolució judicial. 

e) La Llei de pressupostos de l’Estat pel 2015 (Disposi-
ció Addicional 12a) preveu que la resta 
d’Administracions (Comunitats Autònomes) puguin 

fer efectiu el pagament dels 44 dies meritats, durant 
l’any 2015. 

f) Per part de l’Estat, es retorna un 24,04 % de la paga 
extra de l’any 2012 només al personal de 
l’Administració General de l’Estat que la percebrà 

aquest mes de gener de 
2015, inclòs el personal 
jubilat, personal que ha 
canviat de destinació i 
hereus. Només en aques-
tes situacions i només el 
personal que depèn direc-
tament dels Ministeris 
(AGE) són els que han 
d’omplir una sol·licitud 
inclosa al BOE. La gran 
majoria de comunitats 
autònomes o han cobrat 
ja aquests diners o ho 

faran durant ara aquest mes de gener. 

La IAC exigeix a l’administració catalana el cobrament 
d’aquesta part de forma immediata i la restitució de to-
tes les pagues extres i condicions laborals perdudes en 
els darrers anys. Per la qual cosa hem demanat la con-
vocatòria urgent de la Mesa General de la Funció Públi-
ca de Catalunya, on exigirem que el govern del Sr. Mas 
es comprometi a retornar-nos els nostres diners. Quedi 
clar que no desistirem en la lluita, tant mobilitzadora 
com judicial, fins que vegem ingressats els diners al 
compte de forma immediata. 

 

ELECCIONS SINDICALS personal funcionari i interí de la Generalitat: 26 DE FEBRER 

Consulteu a ATRI la mesa de votacions que us pertoca 
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MESA SECTORIAL, dilluns, 19 de gener 2015 

 

CONCURS DE TRASLLATS DEL COS SUPERIOR D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

S’ha anat endarrerint la convocatòria del calendari previst inicialment. Sembla que ara serà 
la vençuda i es publicarà abans de final de mes. 

PROMOCIÓ INTERNA AL COS DE GESTIÓ D’ADMINISTRACIÓ GENERAL 

Aquesta convocatòria també ha patit molt d’endarreriment. Es publicarà abans de final de 
gener. 

RESTA DE CALENDARI DE CONCURSOS I PROMOCIONS INTERNES PREVISTES PER AL 2015 

En teoria es manté el calendari previst o, millor dit, l’ordre de cossos a convocar previstos, 
que són els que s’esmentaven a la Llei de Pressupostos 2014: tots els cossos d’administració 
general, enginyeria industrial, enginyeria de mines i enginyeria agrònoma.  

En aquests moments hi ha resolts el cos de Gestió d’Administració General i el d’Enginyeria 
Industrial. S’aniran convocant amb l’ordre següent: 

- Cos Superior : abans de finals de gener 
- Cos Enginyeria de Mines 
- Cos Enginyeria Agrònoma 
- Cos Auxiliar Administratiu 
- Cos Administratiu 
- Subalterns (pendent de confirmació definitiva) 

Les promocions internes als cossos corresponents s’aniran fent a mesura que acabi el seu 
concurs de trasllat, per tant, sent molt optimistes, podríem aventurar-nos a dir que es con-
vocarà la promoció interna al Cos Superior durant el 3r trimestre del 2015. 

Per altra banda, també és molt difícil de fer previsions amb els calendaris electorals polítics 
entremig. No ens oblidem que tenim rondant una reforma de la Funció Pública que pot can-
viar les coses. 

BORSA D’INTERINS 

Encara no s’ha reunit el grup de treball i, per tant, s’ha hagut de fer la recol·locació dels in-
terins desplaçats arran del concurs de Gestió sense aquesta eina, i no serà perquè els sindi-
cats no ho haguem reclamat a la Mesa reiteradament. Per sort, aquest és un cos petit, però 
és imprescindible tenir una borsa per al final del concurs del cos Superior i de la promoció 
interna al cos de Gestió. Sembla que ens convocaran en un mes. Esperem que aquesta ve-
gada sigui veritat. 

 

2 FESTIUS QUE CAUEN EN DISSABTE, 2 dies festius menys per a tot el personal que realitza 
la seva jornada laboral de dilluns a divendres. 



Funció Pública interpreta que ara la situació ha canviat i ja no estem tan malament, per tant, 
no toca donar cap hora personal en compensació d’aquests festius que perdem. És a dir, no 
ho fèiem per una qüestió de lògica sinó d’almoina!!! Quina barra!!! 


