SOBRE ESPOLI EXTRA DE DESEMBRE
Què cobrarem?
Aquest desembre hem de cobrar la nòmina mensual més la part de la paga
extraordinària que ens van retallar el juny. En l’exemple del juny són aproximadament un 880 euros
bruts en el cas d’un agent de l’escala bàsica nivell 1 amb 5 triennis:
http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/nominajuny.pdf

A on està recollit què cobrarem la part de la paga de juny retallada? El passat 24.07.12 es va
informar en Nota Informativa sobre l’acord de Govern que “en la nòmina del mes desembre, en que
s’aplicarà la supressió de la paga extraordinària prevista pel RDL al personal esmentat, es regularitzà
aquesta reducció mitjançant l’abonament d’una quantia per un import equivalent a la deduïda en el
mes de juny en base als acords esmentats” . Veure document adjunt.

Què fem jurídicament? Un cop es materialitzi l’espoli al mes de desembre promourem que tots els
membres del Col·lectiu facin una reclamació sobre la part cotitzada i deixada de percebre tenint en
compte que el dret al cobrament de la paga extraordinària de desembre es genera a partir de l'1 de
juny de l'any en curs fins el 30 de novembre del mateix i que el RDL 20/2012 va entrar en vigor el 15
de juliol. Per tant, és procedent la reclamació de l'abonament de la part proporcional de la paga
extraordinària de desembre corresponent al període comprés entre l'1 de juny de 2012 i el 14 de
juliol de 2012. Model reclamació:
http://www.elsindi.cat/pdf/juridiques/pagaextra.pdf
Quines altres mesures durem a terme? Al no tenir representació a la Mesa de Funció pública,
instarem en el Consell de la Policia que apliquin fórmules pel cobrament íntegre de la paga extra del
desembre. Paral·lelament donarem suport a les accions que la Plataforma Unitària en Defensa dels
Serveis Públics dugui a terme.
En resum
Aquest desembre ens paguen la quantitat que ens van espoliar el juny, aprox. 880 euros bruts.
Paral·lelament a les accions jurídiques ens hem de mobilitzar més que mai per defensar el que ens han
robat, el que ens volen espoliar i el que ens pretenen seguir retallant
SALUT!!

CATalunya, 30 de novembre de 2012

NOTA INFORMATIVA SOBRE L’ACORD DE GOVERN D'ADEQUACIÓ DELS ACORDS DE GOVERN DE 28 DE
FEBRER I 29 DE MAIG DE 2012, A LA MESURA DE SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE
DESEMBRE ADOPTADA AMB CARÀCTER BÀSIC PEL GOVERN DE L'ESTAT, Reial Decret Llei 20/2012 (24.07.12)

24/07/2012

L'article 34 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat per al 2012 autoritza al Govern
a adoptar mesures excepcionals de reducció de la despesa de personal per a
l'exercici 2012, amb la previsió que poguessin afectar, preferentment i amb caràcter
anual sobre el total de retribucions, les pagues addicionals que tinguin la consideració
de complement específic o equivalent.
Sobre la base d'aquest article 34, el Govern de la Generalitat va aprovar dos Acords,
un de 28 de febrer i un altre de 29 de maig, en virtut dels quals les retribucions del
personal al servei de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic, el personal
al servei de l'Administració de Justícia i el personal al servei de les Universitats
Públiques catalanes, es redueixen, per al 2012, en un import equivalent al 5% de les
retribucions íntegres de caràcter fix i periòdic.
L'apartat 4 del mateix article 34 de la Llei pressupostària preveu que
les mesures que adopti el Govern sobre reducció de la despesapodran ser objecte
d'adequació en el cas que el Govern de l'Estat aprovi, amb caràcter bàsic, una
reducció de les retribucions per a totes les administracions publiques.
Doncs bé, el RDL 20/2012 incorpora un precepte de caràcter bàsic per a totes les
administracions públiques consistent en la supressió de la paga extraordinària del
mes de desembre.
A la vista d'aquesta norma bàsica i de les previsions d'adequació que preveu la llei de
Pressupostos, el Govern adequa els esmentats Acords de Govern de 28 de febrer i
29 de maig de 2012 que afecten tant al personal al servei de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, al personal al servei de
l'Administració de Justícia i al personal al servei de les Universitats públiques
catalanes.
Els criteris d'adequació retributiva són els següents:
1. En la nòmina del mes de desembre, en què s'aplicarà la supressió de la paga
extraordinària prevista pel RDL al personal esmentat, es regularitzarà aquesta reducció
mitjançant l'abonament d'una quantia per un import equivalent a la deduïda en el
mes de juny en base als acords esmentats.
2. Així mateix, es preveu que no s'aplicaran les deduccions mensuals previstes per
als mesos de juliol a desembre de 2012, per alpersonal inclòs en l'àmbit d'aplicació
dels acords esmentats en què procedís.
3.
En
qualsevol
cas,
les reduccions
retributives aplicades
en l'any
2012 correspondran, com a mínim, a un import equivalent a un 5% de reducció en
els termes previstos als Acords del Govern esmentats al punt anterior. En
conseqüència, en el supòsit que en concepte de paga extraordinària del mes de
desembre correspongui una quantia inferior al 5% de les retribucions íntegres
anuals, en el moment de la regularització es minorarà la quantia corresponent per
tal que la reducció global aplicada sigui del 5%.
4. Tenint en compte tot l'anterior, la nòmina del mes de desembre dels empleats
públics de la Generalitat de Catalunya consistirà en lamensualitat ordinària més un
import equivalent al deduït dels havers del passat mes de juny.

