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Full 11 Personal laboral

Auxiliar educació especial, educadora llars d’infants, tècnica integradora
social, tècnica educació infantil, fisioterapeuta, audioprotesistes, educadora
d’educació especial, ajudant de cuina-netejador, personal laboral docent...

IAC

USTEC·STES (IAC) DENUNCIEM QUE EL PERSONAL
LABORAL NO COBRARÀ EL
10% DE LA PAGA DEL 2013

USTEC·STEs (IAC) té constància que el cobra- confirmada pel Tribunal Suprem en sentència
ment del 10% de la paga del 2013 que rebrà tot 960/2016 de 16 de novembre.
el funcionariat de la Generalitat de Catalunya el
personal laboral NO el cobrarà.
Aquest guany judicial aconseguit en el seu moment per la lluita jurídica de la IAC contrasEls sindicats signants de l’acord d’aquest cobra- ta amb la deixadesa dels sindicats signants de
ment, que ja s’havia d’haver fet efectiu al 2018, l’actual acord (CCOO i UGT):
no van saber defensar el personal laboral del
Departament d’Educació i de la resta de Depar- En comptes de defensar que el 10% s’apliqués
taments de la Generalitat de Catalunya.
a la part pendent de cobrament de la paga de
2013 -un 83,33% encara no ha estat tornat- se’n
La interpretació que fa l’Administració per no fer van oblidar d’aquest col·lectiu i, finalment, no el
efectiu el pagament del 10% al personal laboral cobraran.
és que ja han cobrat el 16,67% de la paga del 13.
USTEC·STEs (IAC) seguirà lluitant per
Aquest 16,67% de la paga del 2013, juntament l’acceleració del cobrament de les pagues del
amb el 8,33% de la paga del 2014, que ja va co- 13 i del 14, com ja va fer amb recursos judicials
brar el personal laboral de l’Administració de -aquestes dues pagues les tenim recorregudes
la Generalitat, el va aconseguir la Intersindi- al Tribunal d’Strasburg- o pressionant al Parcal Alternativa de Catalunya amb la sentència lament amb mocions aprovades que exigien al
de la sala social del TSJC 7/2015 de 16 de març Govern una acceleració en el seu retorn.

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

DADES BANCÀRIES

DADES PERSONALS
Nom i cognoms
NIF
Data de naixement
Adreça
				
Codi postal
Localitat
Tel. fix
mòbil

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)
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Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte,
els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a nom meu.
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Adreça electrònica

DADES PROFESSIONALS
Centre de treball
Localitat
Situació laboral: definitiva
interinatge i substitucions
provisional/expectativa de destinació
pràctiques
atur
.
secundària
ptfp
adults
Col lectiu: inf/primària
serveis educatius
privada
p. laboral
universitat
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CODI IBAN
CC
Localitat, data

En signar aquesta butleta d’afiliació, d’acord amb el Reglament general de Protecció de Dades de la Unió Europea(reglament UE 216/679), en vigor des del 25 de
maig de 2018, autoritzo el sindicat USTEC· STEs - IAC a utilitzar les meves dades
de contacte personals per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de
treball, així com a emmagatzemar i tractar internament les meves dades personals.
Autoritzo USTEC· STEs - IAC a fer ús de les meves dades bancàries per a les
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.
Pots revocar aquesta autorització i demanar en qualsevol moment la cancel·lació
de les teves dades personals a USTEC·STEs -IAC enviant un correu electrònic a:
protecciodades@sindicat.net.
Signatura del titular

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunta IAC
Barcelona 93 302 76 06
Girona 972 20 20 34
Lleida 973 26 30 32
Tarragona 977 23 52 63
Tortosa 977 51 10 46
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