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NOTA INFORMATIVA 

 

Des de la Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadore s de 

l’Administració de Catalunya (CATAC - IAC) de Cubel les us informem en relació 

al judici entre l'Ajuntament i el nostre sindicat per la part meritada de la paga extra 

dels laborals : 

 

▪ Ahir 16 de setembre de 2014 es va realitzar al Jutjat Social núm. 12 de 

Barcelona el judici entre l'Ajuntament i la CATAC-IAC  per la part meritada de la 

paga extra de 2012 suprimida als laborals. Finalment, el lletrat de la corporació, - 

Sr. Francesc Surroca Pasqual-, va comparèixer al judici. En aquesta ocasió va 

mostrar predisposició a la negociació i finalment es va arribar a l’acord entre les 

parts i es va manifestar al jutge la voluntat d’abonar per part de l’Ajuntament a 

tots els treballadors/es la part meritada de la paga extra suprimida. Finalment, el 

cas va ser vist per sentència i preveiem una probable resolució favorable als 

arguments defensats per la CATAC-IAC .  

 

▪ La CATAC-IAC  s’ha mantingut ferma en les seves demandes pels col·lectiu dels 

laborals, demanant com a mínim el mateix que es va demanar al Contenciós 

Interposat al febrer de 2013 pels funcionaris: el dret del tots els treballadors/es 

públics a cobrar la part meritada de la paga suprimida l'any 2012. 

  

▪ Confiem que tot i els entrebancs, el Jutjat Social donarà la raó a la CATAC-IAC  i 

emetrà sentència favorable pels treballadors/es laborals de la corporació.  

 

▪ Davant d’aquest més que probable escenari, demanem a l’equip de govern i 

especialment a la Sra. Mònica Miquel, alcaldessa i responsable de Recursos 

Humans de l'Ajuntament, que acompleixin allò que han manifestat en diverses 

notes de personal. Esperem dels responsables polítics que acatin la resolució 
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judicial i retornin a tots i totes els treballadors i les treballadores (laborals i 

funcionaris) la part meritada de la paga extra de 2012 suprimida pel govern 

espanyol del PP, com ja han fet la immensa majoria d'administracions locals 

(Diputació de Barcelona inclosa). 

 

 

ALTRES INFORMACIONS:  

 

 El passat 8 de setembre de 2014, els serveis jurídics de la CATAC-IAC , a 

instància de la secció local de Cubelles, van realitzar un requeriment al Jutjat 

del Contenciós Administratiu núm. 12 de Barcelona, davant del qual en data 23 

de febrer de 2013 el nostre sindicat va interposar demanda pels funcionaris/es  

per la mateixa causa (el retorn com a mínim de la part meritada de la paga 

extra de 2012 suprimida pel govern espanyol del PP). 

 

 Avui s’ha publicat al BOE la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització 

del sector públic que modifica la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatu t Bàsic 

de l’Empleat Públic , concretament l’article 48.k) que regula el nombre de 

permisos per assumptes propis,  que passaran a ser 5 dies per any . En 

conseqüència, enguany  veurem incrementat un dia de  lliure disposició.   

 

 Continua l'immobilisme per part de l'equip de govern en relació als dies de 

conciliació familiar. 

 

Cubelles, 17 de setembre de 2014 
 

TOTS I TOTES DECIDIM!!! 

Decididament compromesos! 


