PAGA EXTRA DESEMBRE 2014: L’ESPOLI QUE NO TÉ FI...
Per aquestes dates és un clàssic trobar-se la nomina escapçada, i com que no volen que sigui de
cap altra manera ens han tornat a retallar per enèsima vegada mitja paga. Aquest fet el van mal
decidir a l’acord de Govern ACORD GOV/19/2013.
2 Reducció retributiva. Durant l’exercici 2013, es redueixen les retribucions anuals del
personal inclòs dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord en la quantia equivalent a l’import
d’una paga extraordinària i,
quan correspongui, d’una paga addicional del complement
específic o equivalent, de conformitat amb els
criteris d’aplicació que s’estableixen en el
punt 3 d’aquest Acord.

Tal com vam avançar en el comunicat “Davant la imposició d’un nou espoli als treballadors
públics pel 2014.” del passat setembre la precarietat continua així com continuen vigents les
mesures proposades pel sindiCAT que haurien de ser de seguiment majoritari no només pels
afiliats/ades al CAT.
En nom de l’austeritat volen desmantellar la dignitat i el reconeixement social dels servidors
públics. La realitat és que els polítics estan en mans de la dictadura financera, “el Gobierno
Central“ ens ofega, la Generalitat ens escanya i la Troica els controla i els manipula!

Perquè tothom pugui comprovar si li han fet la retallada tal com manen els seu cànons us
recordem la composició i les xifres de cada concepte de la paga extra.
Com ha calculat el Govern de la Generalitat aquest espoli: En el supòsit d'un moss@ nivell 1,
dos triennis del grup D i tres triennis del grup C l’espoli queda de la següent manera:

*Per què dins el concepte Paga Extra el sou no és el mateix que la mensualitat?
Perquè des del 2010 la paga extraordinària no és equivalent a la paga doble. La paga extra està
composada per sou, triennis i complement de destinació. L’import d’aquest conceptes ve imposat
pels pressupostos generals estatals i alhora estan recollits en els pressupostos de la Generalitat i

des de la retallada del 2010 de Zapatero es van reduir els imports els quals venen recollits en les
taules que us adjuntem al final del document.
El Comp. Addicional Específic és l’import corresponent a la paga que es cobra al Juny i
Desembre.
ANNEX:
Documents adjunts sobre l’import que composa la paga extra:

http://www.sepg.pap.minhap.gob.es/Presup/PGE2013Ley/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/1/1/N_13_E_R_1_A.PDF (Pág. 88181

Link pressupostos 2012, últims pressupostos aprovats.
http://www15.gencat.cat/ecofin_wpres12/pdf/VOL_L_ART.pdf

El nivell de complement de destinació que correspongui s’ha de dividir per dotze per saber
l’import mensual d’aquest concepte que s’ha de sumar al sou, trienni per comprovar la Paga
extra.
Exemple: mosso nivell 14 complement de destinació: 3660.12 dividit per 12: 305.01

