
El darrer tram (20,77%) 
de la paga extra del 
2012 es cobrarà a l’abril

Full 346

Nota de Funció Pública sobre l’abonament de 
l’últim tram (20,77%) de la paga extra del 2012

Per tal de donar compliment a  l’Acord de la Mesa 
General de Negociació de l’Empleat Públic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya de 9 de 
juny de 2016, us comuniquem que se n’està tramitant 
la normativa necessària i desenvolupant les adaptacions 
tècniques corresponents perquè es pugui fer efectiu 
l’abonament del 20,77% de l’últim tram de la paga ex-
traordinària de l’any 2012 a la nòmina del mes d’abril 
de 2018.

Comunicat USTEC·STES (IAC)

Exigim que es compleixin la totalitat dels acords: 
s’havia acordat que aquest darrer tram s’havia d’abonar 
al març.

Per calcular quant es cobrarà de més el mes d’abril, 
heu d’anar a la nòmina de novembre del 2016 i sumar 
els dos complements (003S i 085S).

 
Recomanem que feu arribar aquest correu a les per-

sones ja jubilades o que es jubilin en breu, perquè es-
tiguin amatents a les informacions que anirem pro-
porcionant: ens han comunicat que si ja van cobrar 
l’anterior tram al març de 2017, no caldrà que demanin 
el pagament del darrer tram. En cas de dubte, sempre és 
millor sol·licitar-lo.

Ara ens queda, entre d’altres, recuperar la paga del 
13 i del 14, que si segueix el ritme acordat per CCOO i 
UGT, recuperaríem el 2037!

Comunicat d’USTEC·STES (IAC): no signem els 
acords de Funció Pública de juny de 2017

No el signem perquè es deixa sense efecte la moció 
del Parlament (que tant va costar d’aconseguir fa no-
més un mes) que insta el Govern a pagar el 100% de la 
paga del 2013 durant el 2018. En canvi, CCOO i UGT 
accepten a la primera el paupèrrim 10% que va propo-
sar l’Administració. Si segueix aquest ritme, acabarem 
cobrant la del 2014 el 2037!

No el signem perquè en els casos d’ampliació de su-
pòsits que permeten cobrar el 100% de les incapacitats 
temporals (IT) no hi entren la majoria de malalties in-
fecto-contagioses i els que hi entren són difícils de diag-
nosticar amb una única visita al metge o metgessa de 
capçalera. Aquesta inconcreció provocarà malentesos i 
discrepàncies en uns moments en què el que més preo-
cupa el i la treballadora és la seva salut. Tal com insten 
el Govern diferents resolucions parlamentàries, la IAC 
està pel retorn del cobrament del 100% de les baixes, 
com passava abans de les retallades.

No el signem perquè deixem passar el moment en què 
el funcionariat és el focus d’atenció mediàtic i a l’acord 
només hi ha un «compromís de negociació» però no 
s’hi concreta cap calendari per tancar el retorn de la res-
ta de condicions laborals perdudes.

No el signem perquè la nostra estratègia judicial pel 
que fa al retorn de com a mínim la part meritada de les 
pagues del 2013 i 2014, amb casos oberts arreu de Cata-
lunya, podria evitar la prescripció judicial.
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BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs
DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   
NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 
Adreça                                              
Codi postal        Localitat                                                                    
Tel. fix a a a a a a a a a      mòbil a a a a a a a a a 
Adreça electrònica                                                                     

DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       
Localitat                                                                                     
Situació laboral: definitivaa interinatge i substitucionsa     
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  ptfpa  adultsa  
serveis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     
                                                                                                    
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.

CODI IBAN a a a a
CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                

Signatura del titular
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