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EL GOVERN CEDEIX A LA PRESSIÓ
JUDICIAL I RESOL PAGAR ELS 44
DIES DE LA PAGA EXTRA DE 2012

La vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, va anunciar divendres 24 de gener, que la Generalitat
pagarà als funcionaris els 44 dies de la paga extra del 2012 que ja estaven meritats quan es va decidir
suprimir-la, i que ara es començaria a negociar com es fa efectiu aquest pagament. Segons les últimes
notíces, que no provenen, però, directament del govern, sembla ser que l'abonament es produirà el proper
mes de març. La notícia és versemblant, atès que poc després comença la campanya electoral de les
eleccions municipals i, òbviament, es tracta d'escombrar cap a casa.

Tot i així, sembla que la generosa prodigalitat amb què volen aparentar que ens obsequien té els seus
límits, i la gasiveria de sempre reapareix novament: no solament no es pagaran els interessos de demora
per una detracció salarial que s'ha demostrat que va ser il·legal, sinó que, a més a més, a la quantitat que
correspongui d'aquests 44 dies se li aplicaria, encara no està del tot clar, un descompte del 5%, és a dir, la
part corresponent a la detracció salarial global que la Generalitat havia decidit aplicar abans d'incorporar-
se de bon grat a la supressió de la paga extra decretada pel govern central.

Entenem que l'anunci del pagament d'aquests 44 dies és el resultat de la pressió judicial que s'ha exercit
per part  de milers de funcionaris, que han forçat el govern a adoptar aquesta mesura, ja que, altrament,
podria haver hagut d'enfrontar-se a condemnes en costes en cadascun d'aquests milers de procediments i
al pagament dels interessos de demora. És a dir, que si no es decidien a pagar, la cosa se'ls podia encarir
considerablement. Per tant, ens sembla del tot evident que sense aquesta pressió judicial, no hi hauria
hagut tan “bona” disposició d'ànim a pagar. 

Tampoc està de més recordar que el Tribunal Suprem s'havia manifestat respecte a la més que probable
il·legalitat de la mesura i que  s'estava esperant un pronunciament imminent del Tribunal Constitucional,
així  com  que  la  majoria  d'administracions  ja  havien  procedit  al  pagament   d'ofici,  mentre  que
l'Administració catalana s'hi negava obstinadament i recorria en apel·lació les sentències judicials que li
eren contràries. 

ASPEPC·SPS ha proporcionat als seus afiliats la gestió gratuïta de la reclamació, administrativa i judicial,
d'aquests 44 dies, amb la certesa que es tractava d'una il·legalitat comesa per part de l'Administració, tal i
com s'ha demostrat fefaentment. En qualsevol cas, entenem que de moment, i fins que tot això no es
clarifiqui, cal seguir amb la pressió judicial i no retirar les demandes. Quan paguin, ja les retirarem, cap
problema. No fos cas que ara sortissin per peteneres. No seria el primer cop.

Dit això, entenem que es tracta d'una molt bona notícia,  la qual celebrem, i d'una important victòria
contra la injustícia que es va cometre en el seu moment. Ara, el que cal és que es procedeixi al pagament.
Per la nostra part, un cop les coses estiguin més clares, estudiarem quina és la millor opció, si prosseguir
amb les demandes pel tema dels interessos de demora, o retirar-les. En aquest sentit, recomanarem als
professors a qui  hem gestionat gratuïtament la demanda, allò que considerem que s'ajusta millor als seus
drets i interessos. I ells decidiran.

ASPEPC·SPS vol agrair a tots els professors als quals hem gestionat la demanda, la confiança que han
dipositat en nosaltres. Si no hagués estat per ells, no ho hauríem aconseguit. Volem remarcar, també, molt
especialment, que considerem que ha estat un èxit de tots i per a tots. I precisament per això, refusem
entrar en la polèmica de safareig que s'ha suscitat entre alguns sindicats per tal d'atribuir-se l'èxit en
exclusiva.
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