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Personal LABORAL  

 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala de lo Social. Sentencia núm. 960/2016 
 
A la nòmina del mes de març, el personal laboral acollit al VI Conveni Únic de la Generalitat 
de Catalunya rebrà el 16% de la paga robada al 2013 i el 8% de la del 2014. 
 
Aquest cobrament no arriba per la voluntat de l’Administració de retornar el que ens va treure 
en els darrers anys, arriba per l’obligació que té d’executar la Sentència guanyada per  IAC-
CATAC  al Tribunal Superior de Catalunya, procediment 56/2014 i ratificada pel Tribunal 
Suprem en sentència  núm. 960/2016  de 16 de novembre de 2016 com a resultes del conflicte 
col·lectiu interposat pel nostre Sindicat. 
 
Com informàvem al desembre, la Generalitat tenia dos mesos per executar aquesta sentència, 
és a dir execució a la nòmina del mes de febrer de 2017. IAC-CATAC va sol·licitar reunió 
extraordinària de la CIVE per demanar a Funció Pública l’execució en els terminis legals. La 
CIVE es va reunir el 20 de gener de 2017 amb la resposta de l’Administració que ja coneixeu  
 
“ L’Administració manifesta que s’executarà la sentència, com no pot ser d’una altra manera, 
al més aviat possible i que, quant al termini, no es pot concretar cap data ja que s’està 
preparant el programari. Creu que no serà necessari que s’hagi de sol·licitar judicialment 
l’execució de la sentència.” 
 
No estem per celebracions! Tot i així benvinguda aquesta recuperació per al personal laboral. 
No podem celebrar el retorn d’una mínima part d’aquestes pagues 2013-2014, retorn obligat 
per la via judicial. Ens queda molt per recuperar i tot i que de moment l’empresa no manifesta 
cap voluntat de negociar “el quan i el com” mantenim la lluita convençuts d’aconseguir-ho. 
 
IAC-CATAC també va demanar a la Mesa General que fes extensiu aquest pagament a la 
resta del personal de la seva Administració (funcionari i interí) per tal de no generar més 
desigualtats entre col·lectius per tenir diferent marc normatiu, però l’Administració sembla que 
segueix el principi de “divide y venceràs” i no té massa voluntat de retornar res. 
 
 

IAC-CATAC   ¡¡EL TEU SINDICAT!!  
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