Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament

AL/A LA SECRETARI/A GENERAL DEL DEPARTAMENT

En/...............................................................................................................,amb
DNI......................., amb domicili a efectes de notificacions al carrer
..........................................................................................., CP................ de la
població..................................., davant aquesta Secretaria General comparec, i
com millor sigui en Dret MANIFESTO:
Que, en el present mes de gener de 2012, l’Administració de la Generalitat no
m’ha abonat, ni m’ha transferit l’ajut per al menjar, d’acord amb el dret que em
reconeix la legislació en matèria laboral, i en base al VIè Conveni col·lectiu únic
d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, en
relació amb l’Acord sobre l’establiment d’un sistema d’ajut per al menjar per als
funcionaris d’administració i tècnics, vigent des de l’any 1992.
Que, en entendre que aquest acte produït per la via de fet consistent en la
manca d’abonament o transferència de l’ajut per al menjar, lesiona els meus
drets i interessos legítims, dit això respectuosament i en termes de defensa, en
temps i forma hàbils, mitjançant aquest escrit, interposo RECLAMACIÓ
PRÈVIA A LA VIA LABORAL, sobre la base dels articles 69 a 73 de la Llei
36/2011, de 10 d’octubre reguladora de la jurisdicció social, l’article 120 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i de les següents
AL·LEGACIONS
Primera i única. Incompliment de la normativa laboral en matèria d’ajut
per al menjar
Que, d’acord amb l’article 55.3 del VIè Conveni col·lectiu únic d’àmbit de
Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya s’entén com a
complement extra salarial “la instal·lació de menjador o indemnització de
despeses de menjar. S’estén al personal laboral el pacte que s’estableixi
per al personal funcionari, en la mateixa quantia i condicions”
Que, en base a l’Acord sobre l’establiment d’un sistema d’ajut per al menjar per
als funcionaris d’administració i tècnics, signat l’any 1992 entre les
organitzacions sindicals de la Mesa Sectorial de negociació de personal
d’administració i tècnic i l’Administració de la Generalitat, aquesta “facilitarà a
les persones que es defineixen en el Capítol II un val pel valor que
s’estableix en el Capítol VI d’aquest acord, per cada dia de prestació
efectiva del servei en el règim de jornada i horari descrit en la introducció,
encara que sigui dissabte, diumenge o festiu”.

Que, en compliment del VIè Conveni i de l’esmentat Acord, fins al mes de
desembre de 2011, l’Administració de la Generalitat m’ha lliurat l’ajut per al
menjar que em correspon, d’acord amb les condicions establertes pel mateix
Acord.
Que, en el present mes de gener de 2012, l’Administració de la Generalitat no
m’ha abonat, ni m’ha transferit l’ajut per al menjar, vulnerant el dret que em
reconeix la legislació laboral.
Que, d’acord amb l’article 82 de l’Estatut dels treballadors “els convenis
col·lectius regulats per aquesta Llei obliguen tots els empresaris i els
treballadors inclosos dintre del seu àmbit d’aplicació”, per la qual cosa
l’Administració de la Generalitat m’ha de lliurar el val menjador en els mateixos
termes que s’ha fet fins a data d’avui.
Finalment, cal dir que des del punt de vista de la doctrina de l’enriquiment
injust, si l’Administració no em reconeix, ni em fa lliurament del val menjador
que per dret em correspon d’acord amb la normativa laboral al·legada, està
cometent un acte no només antijurídic, sinó també reprovable, ja que suposa
un estalvi d’efectius econòmics des de qualsevol punt de vista injustificat,
perquè l’estalvi recau sobre la part més feble de la relació jurídica
Pel que s’ha exposat
SOL·LICITO-: Que tingui per presentat aquest escrit, l’accepti, tingui per
interposada RECLAMACIÓ PRÈVIA A LA VIA LABORAL en els termes
exposats i als efectes legals que procedeixin, contra l’acte produït per la via de
fet consistent en la manca d’abonament o transferència de l’ajut per al menjar, i
després dels tràmits legals pertinents, se’m reconegui el dret a percebre l’ajut
per al menjar i se’m faci el lliurament del val menjador corresponent al mes de
gener de 2012 i als mesos posteriors que per dret em corresponen.
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