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Ens estan robant! Ho hem dit i cal tornar-ho a repetir

La Generalitat es nega a fer extensives les
sentències i recorre al Tribunal Suprem

Des que l’any 2012, quan el govern estatal i la
Generalitat van decidir eliminar una de les pagues als
empleats i empleades públics, USTEC·STEs (IAC) s’hi
estan oposant amb mobilitzacions al carrer i l’obertura
de processos judicials per reclamar uns diners que són
nostres.
USTEC·STEs (IAC) considera una autèntica vergonya
i un abús moral i legal que se’ns hagi reduït el salari; uns
diners que hores d’ara no se’ns han tornat; que estan servint
per enriquir empreses bancàries i els seus accionistes,
determinats polítics alhora que es mantenen unes polítiques
d’austeritat que ataquen frontalment els drets socials.
USTEC·STEs (IAC) exigeix que la nostra reclamació
faci possible que tot el col·lectiu recuperi la paga que el
govern de la Generalitat ens va sostreure i, en aquesta
línia, hem mantingut sempre que les actuacions s’havien
de fer col·lectivament.
Hem interposat recursos judicials com a IAC
(Intersindical de la qual som membres) per al conjunt
de la funció pública i com a USTEC·STEs (IAC) per al
col·lectiu docent.Hem obert una doble actuació; d’una
banda hem presentat un recurs global reclamant els 44

dies i el complement addicional en la seva integritat
per tot el personal de la Generalitat de Catalunya, i
de l’altra hem interposat uns recursos individuals per

Quants diners ens han sostret?
Quants diners reclamem?
La part meritada de la paga que ens han sostret és
aproximadament ¼ de la paga i per calcular-ho s’ha
de sumar la partida corresponent a la paga extra
més el complement addicional específic de la nòmina de juny de 2012, dividir-ho entre 180 dies i
multiplicar-ho per 44.
cada una de les demarcacions territorials en l’àmbit
del contenciosoadministratiu per reclamar la part
corresponent als 44 dies meritats des de l’1 de juny fins
el 14 de juliol de 2012, quan es va publicar el Reial Decret
20/2012, i també el complement addicional específic en
la seva integritat, per tal de fer possible l’extensió de la
sentència en el cas que això fos necessari.

Com ja hem informat, USTEC·STEs (IAC) ha
guanyat la primera sentència d’un docent a Catalunya,
una sentència que ja és ferma, que el Departament
d’Ensenyament ja ha acatat pagant la part meritada al
professor de primària de Girona per a qui USTEC·STEs
(IAC) va interposar el recurs.
Aquesta sentència ens dóna la raó, aquest diners són
nostres. El Govern s’ha apropiat d’uns diners que ens
corresponen i ja no ens poden continuar enganyant, no hi
ha motius per no retornar-nos-els, només cal una decisió
política. Així ho han fet altres comunitats autònomes,
com ara Canàries que ha ordenat fer efectiu el pagament
o Castella-Lleó, i altres organismes públics catalans com
ara la Diputació de Barcelona i diferents ajuntaments
que han reconegut el deute al seu personal.
Tots i cada un dels docents que durant el mes de juny de
2012 visquessin o treballessin a la província de Girona podran demanar, en el seu moment, l’extensió de la sentència
i així ho hem informat a les assemblees organitzades en el
territori. USTEC·STEs (IAC) entén que les nostres actuacions han de fer-se de forma col·lectiva i per això, exercint
la responsabilitat que com a sindicat majoritari de l’ensenyament públic a Catalunya ens és pròpia, ha reclamat
al Departament d’Ensenyament i a Funció Pública que el
Govern de la Generalitat faci extensiva a tots els empleats
i empleades el que ens correspon i que la sentència així
reconeix. En aquest sentit, hem mantingut reunions tant
amb el Departament d’Ensenyament com amb els responsables de la Mesa de Funció Pública per tal de deixar-li
ben clar al Govern de la Generalitat que no permetrem la
sostracció d’aquest diners.
USTEC·STEs (IAC) considera un escàndol la resposta
que el Govern de la Generalitat ens ha donat, ja que manté la decisió de no pagar a la resta de professorat i ha
interposat un recurs extraordinari de cassació en interès
de llei que té com a finalitat allargar el procés judicial i
suspendre tots els processos judicials (incloent-hi les sol·
licituds d’extensió dels efectes de la sentència) fins que el
Tribunal Suprem dictamini. Quan hagi emès dictàmen i
aquest confirmi la sentència (entenem que el Suprem no
pot desacreditar les desenes de jutges que arreu estant
dictaminant en el mateix sentit) es tornarà a obrir un període d’un any per poder demanar la seva extensió. Segui-

rem, malgrat aixó, pressionant perquè el govern català
pagui a tot el seu personal els diners sostrets.
Pel que USTEC·STEs (IAC) sap, totes les sentències
fins ara guanyades en l’àmbit de funció pública catalana
han estat recorregudes per la Generalitat per la via
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El pagament immediat de la part meritada (44 dies)
de la paga del 2012, i del complement addicional
específic.
El cobrament de la totalitat de la paga del 2012 i
el retorn dels diners sostrets fins a la recuperació
del poder adquisitiu.
Retorn de les condicions laborals perdudes (horari
lectiu, retribucions durant incapacitat temporal,
100% del sou al personal substitut).

extraordinària (ja que per la via ordinària la sentència
és ferma i la quantitat ja ha estat pagada). L’últim recurs
és per interès de llei i, per tant, la Generalitat entén que
la sentència és “errónea y gravemente dañosa para el interés
general”. En què és errònia, quan totes les sentències dictades afirmen que aquests 44 dies meritats són nostres?
Quin és aquest interès general que protegeixen per impedir jurídicament estendre la sentència a tot el professorat?
Però no ens deixem enredar, no hi ha cap altre motiu que
una estricta voluntat política camuflada sota la necessitat
d’austeritat econòmica... No deixa de ser curiós que davant
del Tribunal Constitucional la Generalitat tingui interposat
un recurs contra el Reial Decret 20/2012 que ens treu la
paga per envair competències, i ara que un tribunal català
ens dóna la raó, la Generalitat utilitzi el mateix sistema
judicial central per no fer efectiva l’extensió del pagament
a tots els empleats i empleades públiques.
Ens han retallat els drets socials i laborals i no
ho permetrem, ni socialment ni judicialment. Des
d’USTEC·STEs (IAC) reclamarem el que és nostre al carrer i
als jutjats, individualment i col·lectivament fins que aquest
govern respongui.
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Adreça electrònica

DADES PROFESSIONALS
Centre de treball
Localitat
Situació laboral: definitiva
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Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a
nom meu.
CC
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Localitat, data
Signatura del titular

