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E
l Jutjat contenciós-
administratiu de 
Girona ha dictat 
una sentència que 

obliga el Departament 
d’Ensenyament a la de-
volució a un docent de la 
part proporcional de la 
paga extraordinària del 
període comprès entre l’1 
de juny i el 14 de juliol de 
2012. Per tant, aquests 44 
dies de la paga extraor-
dinària i del complement 
addicional específi c que 
la Generalitat no va abo-
nar de forma indeguda 
s’han d’abonar de forma 
immediata al reclamant 
ja que la sentència és ja 
ferma.

USTEC·STEs ha demanat al Departament 
d’Ensenyament que es retornin aquests 44 dies de la 
paga extraordinària i del complement addicional es-
pecífi c de 2012 a tot el professorat, sense dilatar més 
l’abonament d’un salari que ens pertany. Aquesta pri-
mera sentència per al col·lectiu docent de Catalunya 
s’afegeix a altres sentències de Tribunals Superiors 
de Justícia i de Jutjats contenciosos-administratius i 
socials d’arreu de l’Estat que reconeixen la devolució 
d’aquestes quantitats no abonades als empleats pú-
blics.

Entenem que el Departament d’Ensenyament ha de 
donar una ràpida resposta a aquesta demanda, recone-
guda de forma unànime pels tribunals.

Esperant la resposta de la Generalitat, USTEC·STEs 
està estudiant els millors mecanismes jurídics per fer 
efectiu aquest dret econòmic que es faran saber opor-

tunament al professorat. 
Com ja vam comunicar an-
teriorment, USTEC·STEs, en 
l’àmbit de l’ensenyament, 
i la Intersindical Alternati-
va de Catalunya (IAC) hem 
presentat demandes indi-
viduals  per a cadascuna 
de les demarcacions terri-
torials existents en l’àmbit 
dels Jutjats contenciosos-ad-
ministratius de Catalunya 
(Barcelona, Girona, Lleida i 
Tarragona). 

També hi ha obert un pro-
cediment d’abast general 
per la devolució de la totali-
tat dels conceptes de la paga 
extraordinària dels 44 dies 
meritats i del complement 
addicional específi c de la 

resta del període de meritació, davant del TSJC, ini-
ciat per la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) 
contra el Departament d’Economia i Coneixement. Si 
el Tribunal Superior de Justícia dicta  sentència estima-
tòria, una vegada adquirida la fermesa, l’Administració 
l’haurà d’executar i aplicar a tot el personal afectat per 
la supressió de la paga de Nadal de 2012. 

Per al personal laboral de l’Administració, ja hi ha 
una sentència resultat d’una demanda presentada per 
la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), de la 
qual forma part USTEC·STEs juntament amb altres 
sindicats, que fou estimada parcialment i reconeix el 
dret a cobrar la part ja meritada de la paga extra a data 
15 de juliol de 2012. En aquests moments encara no es 
pot executar ja que està recorreguda pel Departament 
d’Ensenyament.




