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. 16. novembre 2014
www.catac.cat
Facebook & Twitter:
CATAC.IAC.CUBELLES

L’HORA DE LA VERITAT
La Justícia ha estimat la demanda de la CATAC-IAC i ha condemnat a
l’Ajuntament a pagar a tots els treballadors/es la part meritada de la paga extra
corresponent al període comprès entre l’1 de juny al 14 de juliol de 2012.
El passat 7 de novembre de 2014, el Jutjat Social núm. 12 de Barcelona mitjançant sentència 361/2014
ha estimat la demanda formulada per la CATAC-IAC Cubelles contra l’Ajuntament i l’ha condemnat a
que pagui als treballadors/es afectats (laborals) les quantitats1 corresponents a la part meritada de la
paga extra espoliada pel govern estatal del PP l’any 2012, corresponen al període comprès entre l’1 de
juny al 14 de juliol del mateix any.

Davant d’aquest escenari ja anunciat en notes anteriors, ara és l’hora de la veritat. Ara és l’hora que
l’equip de govern i especialment la Sra. Mònica Miquel, alcaldessa i responsable de Recursos Humans
de l'Ajuntament, demostrin el seu tarannà en vers els treballadors/es i acompleixin allò que han
manifestat en reiterades ocasions i en diverses notes de personal.

La Sentència no és ferma i es recurrible fins el proper 27 de novembre per part de l’Ajuntament. Per
aquest motiu, ara és el moment que l’equip de govern acati la resolució judicial i retorni sense
més demora el proper mes de desembre a tots i totes els treballadors/es municipals sense
excepció (laborals i funcionaris) la part meritada de la paga extra de 2012 espoliada pel govern
estatal del PP, com ja han fet, fa temps, la gran majoria d'administracions locals d’aquest país.

TOTS I TOTES DECIDIM ! ! ! !
Aquells companys/es que vulguin conèixer la quantitat exacta a retornar ho poden consultar directament als nostres delegats/des o via email.
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Defensant de forma efectiva els drets de tots els treballadors/es!!!!

