Full 5 Personal laboral

USTEC·STEs (IAC)
GUANYA LA SENTÈNCIA
DE LES PAGUES
EXTRES 2013/2014 DEL
PERSONAL LABORAL
ACTA de la reunió extraordinària de la Comissió d’Interpretació, Vigilància i Estudi
(CIVE) del VI Conveni col·lectiu únic del personal laboral.
Data: 20 de gener de 2017
Desenvolupament de la sessió:

En virtut del que disposa l’article 286 de la Llei
36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la Jurisdicció Social, el termini per abonar les quantitats reconegudes és de dos mesos, transcorreguts els quals es
pot instar que s’executi la sentència. Així doncs, el
termini que té la Generalitat per a l’abonament inalitza el proper 20 de febrer de 2017, raó per la qual si
se supera aquesta data, se’n demanarà judicialment
l’execució.

Punt únic: Petició del sindicat USTEC·STEs (IAC)
d’informació sobre els terminis de compliment de la
Tenint en compte el que acabem d’exposar,
sentència 960/2016, de 16 de novembre, del Tribunal USTEC·STEs (IAC) va plantejar les preguntes seSuprem, referent a la reducció salarial equivalent a una güents:
paga extraordinària aplicada els anys 2013 i 2014 al personal laboral sotmès a l’àmbit del VI Conveni.
- Quan pagarà la Generalitat a tot el personal laboral
les quantitats ja meritades, i reconegudes per sentènUSTEC·STEs (IAC) exposa que el desembre de
cia, de les pagues extraordinàries de 2013 i 2014?
2014 va presentar una demanda de conlicte col·lectiu
per la supressió de les pagues extraordinàries de 2013
- Es pagarà abans o després del 20 de febrer de 2017?
i 2014, efectuada per la Generalitat mitjançant les corresponents lleis de pressupostos dels anys 2013 i 2014.
- S’inclouran en el pagament, juntament amb les
Aquesta demanda va ser estimada en primera instància
quantitats meritades de les pagues esmentades, els
pel Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Catalunya i
interessos processals meritats?
va ser conirmada posteriorment pel Tribunal Suprem
en recurs de cassació. La sentència reconeixia el dret L’Administració va manifestar que s’executaria:
a l’abonament, sense cap reducció, del 16,67% d’una
paga extraordinària de 2013 i del 8,33% d’una paga
La sentència, com no pot ser d’una altra maneextraordinària de 2014.
ra, al més aviat possible i que, quant al termini, no
es pot concretar cap data ja que s’està preparant el
La sentència 960/2016 del Tribunal Suprem, dictaprogramari. Creu que no serà necessari que s’hagi
da el 16 de novembre de 2016, va desestimar el recurs
de sol·licitar judicialment l’execució de la sentènde cassació interposat per la Generalitat de Cataluncia.
ya i va conirmar la sentència dictada pel TSJ de Catalunya el 16 de març de 2015 en els autos del procediUSTEC·STEs (IAC) vigilarem el compliment de la
ment col·lectiu 56/2014. L’esmentada sentència va ser sentència i farem el que calgui en cas que no s’executi en
notiicada el 20 de desembre de 2016 i és ferma.
els terminis legals.

A F I L I A’ T
LA NOSTRA
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs
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Sr./Sra. director/a: faci efectius, ins a nou avís, amb càrrec al meu
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs
a nom meu.
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CODI IBAN

Localitat, data
Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC
Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34
Lleida 973 26 30 32
Tarragona 977 23 52 63
Tortosa 977 51 10 46

@

www.facebook.com/groups/ustecstes/

barcelona@sindicat.net
girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net
tarragona@sindicat.net

@USTECSTEs

