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INFORMACIONS PER AL PERSONAL LABORAL
DEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT.
ROBA DE TREBALL PER A LES LLARS D’INFANTS.
Us comuniquem que l’import de roba de treball per a les llars d’infant a l’any 2013, és de 158,79 €.

SENTÈNCIA FAVORABLE PER PERCEBRE LA PART MERITADA DE LA
PAGA “EXTRA” DE 2012
El 17 d’octubre de 2013, la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha dictat la
sentència 52/2013. A continuació reproduïm el fallo (la sentència sencera és a la nostra web) pel qual
s’obliga a la Generalitat de Catalunya a pagar la part proporcional de la paga extraordinària de desembre
al personal laboral de l’Administració.
Considerem que el govern de la Generalitat té l’oportunitat d’honorar els seu compromís amb el país i fer
efectiva aquesta part proporcional a tots els treballadors i treballadores de l’Administració, sigui quina
sigui la seva vinculació.

FALLAMOS
Que debemos estimar parcialmente la demanda interpuesta por la UNIO GENERAL DE
TRABALLADORS (UGT), CONFEDERACIO SINDICAL DE LA COMISSIO OBRERA NACIONAL
DE CATALUNYA (CONC-CCOO), UNIÓN SINDICAL OBRESA DE CATALUNYA (USOC) y
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC) en materia de conflicto colectivo contra
la GENERALITAT DE CATALUNYA por el impago de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 y,
subsidiariamente, por el impago de la paga extraordinaria devengada y no abonada al personal laboral
hasta la entrada en vigor del RDL 20/2012, estimamos la pretensión subsidaria de la demanda en el
sentido de declarar el derecho de los trabajadores afectados por el ámbito del conflicto a percibir la
parte proporcional de la paga extraordinaria del mes de diciembre de 2012 en la parte devengada a
fecha 15/07/2012, condenando a la demandada a estar y pasar por efectos de tal declaración.
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