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GIRONINES

LA GENERALITAT DE CATALUNYA CONDEMNADA A PAGAR ELS 44
DIES DE L’EXTRA DE 2012 ALS TREBALLADORS PÚBLICS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA A LES COMARQUES GIRONINES.
HO HEM ACONSEGUIT
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CSIF COMARQUES DE GIRONA HA ACONSEGUIT QUE EL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 3 DE GIRONA
CONDEMNI A LA GENERALITAT DE CATALUNYA, A PAGAR ELS FAMOSOS 44 DIES DE L’EXTRA DE L’ANYS 2012
QUE VAREN MERITAR IL·LEGALMENT A TOTS ELS TREBALLADORS PÚBLICS CATALANS.

En una Sentència sense precedents, La Jutgessa, ha condemnat a pagar aquesta liquidació a
un Funcionari de Presons Cap d’Unitat del Centre Penitenciari de Quatre Camins a la
Generalitat de Catalunya tot i haver-hi actes prejudicials a Tribunals Superiors ( recursos ) en
atenció als principis de seguretat jurídica, igualtat i interdicció. Tanmateix, condemna a pagar els
interessos des de la interposició de la demanda i fins no sigui executada per la Generalitat.
Us adjuntem còpia de l’esmentada Sentència.
Aquests 44 dies reclamats i que la Generalitat es nega a pagar, venen a ser el 25% de l’extra
que Madrid retornarà als treballadors públics de la AGE ( Administració General del Estat) i que
Montoro ha contemplat en els pressupostos per el 2015. El problema és que els treballadors
públics de la Generalitat de Catalunya, no pertanyen a aquest col·lectiu i aquests pressupostos
pel 2015 deixa en mans de cada administració la possibilitat de pagar-ho o no. Ara doncs la
Generalitat ja no te excusa per no pagar-ho, ha estat condemnada a FER-HO.
AQUESTA Sentència afecta a tots els treballadors públics FUNCIONARIS I INTERINS que
desenvolupin la seva tasca laboral a les COMARQUES DE GIRONA ( àmbit territorial de la
Sentència) , a tall d’exemple, Personal Estatutari de l’ICS, Mossos, Funcionaris de Presons,
Agents Rurals, Bombers, Mestres d’Ensenyament, Personal Administratiu i Tècnic ( Tot Santa
Caterina per exemple) que treballin a la Província de Girona.
Quan us han dit els de sempre ( CCOO, UGT, CATAC) que no es podia, que no calia perquè hi
havien recursos pendents, quan no han sapigut guanyar-ho i lluitar-ho a la MGN , quan miren
com passa el temps i la Generalitat ens vulnera els nostres drets econòmics, CSIF, ho ha tornat
a fer, ZASCAAAAA¡¡¡¡¡ en tots els morros.
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Tu també hi tens dret, tu també ho has de cobrar, tu també no t’ho pots deixar perdre…
Durant el dia d’avui, CSIF GIRONA, encetarà la CAMPANYA VOLEM COBRAR EL QUE
ES NOSTRE, ADMINISTRACIÓ CONDEMNADA, ADMINISTRACIÓ DEMANDADA

… on us explicarem el mecanisme i us donarem els models per tal que podeu exercir el vostre
dret de reclamació, i recuperar si més no, aquest 25 % de l’extra del 2012 que hores d’ara, el
Govern de la Generalitat no està per la labor de pagar-ho i ho podeu reclamar judicialment i de
manera fàcil.
Tanmateix us informem que els Delegats i Delegades de CSIF des de avui, començaran a
lluitar perquè la MGN de la Generalitat de Catalunya, apliqui aquesta Sentència a tothom i a tot
el territori català i tot i advertir-vos que serà aigua mullada, no defallirem en que qualsevol
funcionari pugui assolir aquest import que entre altres coses, ÉS SEU PEL SEU TREBALL.

SALUT.
CSIF-COMARQUES GIRONINES.
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