Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l’administració de Catalunya

BARCELONA Via Laietana 57, 4t 3a (08003)
93 317 31 51
sindicat@catac.cat
CUBELLES Joan Roig i Piera, 5-11, Despatx. núm. 5 (08880)
cubelles@catac.cat
GIRONA Joan Maragall, 35, 5è (17002)
972 22 15 88
girona@catac.cat
LLEIDA Av. Catalunya, 2 (25002)
973 26 79 83
lleida@catac.cat
TARRAGONA Av. Ramon i Cajal, 52, 1r (43005)
tarragona@catac.cat

Num. 10. Setembre 2013
www.catac.cat
Facebook & Twitter:
CATAC.IAC.CUBELLES

UNA GOTA QUE S’ESTÀ
CONVERTINT EN UN RIU
UNA ALTRA SENTÈNCIA FAVORABLE SOBRE LA PART MERITADA DE LA
PAGA “EXTRA” DE DESEMBRE DE 2012.
El Jutjat del Contenciós núm. 7 de Barcelona, en sentència de 26 de juliol de 2013, a
demanda d’una treballadora de l’Ajuntament de Mataró i delegada de la CATAC-IAC,
reconeix el dret a percebre els emoluments meritats entre l’1 de juny i el 14 de juliol de 2012,
sense dret a interposar recurs (Sentència Ferma).
No es guanya el dret a percebre sencera la paga que ens van espoliar, però, com a mínim,
ja sembla segur que el personal al servei de les diferents administracions tenim dret a
percebre la part què ens toca entre l’inici del període a meritar i el 14 de juliol.
Acudir als tribunals és una eina de lluita sindical que cal utilitzar, però no ens ha de fer
oblidar que la defensa dels nostres drets passa, primordialment, per la mobilització i la
participació. Ens felicitem d’aquesta nova sentència que ens ha fet passar un estiu una mica
més somrients, a l’espera (si tot va bé abans de nadal) de la resolució del Jutjat en relació a
la demanda interposada en data 25 de febrer de 2013 pel delegat sindical de la nostra secció
local.

www.catac.cat

cubelles@catac.cat

catac@cubelles.org

Pàgina

Exercint la defensa efectiva dels drets dels treballadors/es!!
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TOTS I TOTES DECIDIM!!

