PETICIÓ EXTENCIÓ SENTÈNCIA ABONAMENT PART
PROPORCIONAL PAGA EXTRA 2012
En data 24 d’octubre de 2013 el Jutjat Contenciós-Administratiu nún. 15 de Barcelona
ha dictat la sentència
núm. 295/2013 que concedeix l'abonament de la
part proporcional de la paga extra de desembre de 2012 devengats des de 1/6/2012 al
14/7/2012.
Els procediments judicials i/o administratius que el CAT ja havia iniciat sobre la mateixa
matèria i que encara no estan resolts hauran de continuar fins obtenir sentència.
No obstant, per la resta de companys que no havien iniciat cap procediment, un cop la
sentència núm. 295/2013 abans esmentada sigui FERMA, podran demanar la
EXTENSIÓ D’EFECTES DE SENTÈNCIA d’acord a allò establert a l’article 110 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contencioso - administrativa
per generar els mateixos drets que estableix la sentència.
Des de l'àrea jurídica del CAT volem fer saber que es pot sol·licitar l’extensió d’efectes
de la sentència quan:
1. Aquesta sigui ferma, i la nostra situació jurídica sigui la mateixa que la de la
persona afavorida per la decisió.
2. El jutge que ha dictat la sentència és competent territorialment sobre la nostra
pretensió.
3. Tenim el termini d’ 1 any per interposar la sol·licitud d’extensió d’efectes.
4. La sol·licitud s’ha de dirigir directament al Jutjat, i no a l'Administració ja que
recentment es va modificar la Llei, i s’han d’acompanyar els documents que
acreditin la identitat de situació jurídica i la no concurrència d’algun motiu o
circumstància desestimatòria (això vol dir que no ha d’existir cosa jutjada sobre
el mateix, que la doctrina de la decisió no sigui contrària a la jurisprudència del
T.S o dels diferents T.S.J, i que no ha d’ existir resolució administrativa
consentida i ferma sobre el mateix).

El CAT està fent gestions per tal de saber si la sentència serà recorreguda per part de
l’Administració mitjançant recurs de cassació en interès de Llei (apartat 6 de l’ article
110 l. 29/1998). i per aquest motiu resteu a l'espera de més concreció.
Àrea jurídica del CAT
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