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 RECLAMACIÓ PART DEVENGADA EXTRA 2012  

 
Arran de la recepció de diverses consultes procedents d’afiliats/ades de diferents centres 
penitenciaris en relació a les accions individuals orientades a exigir el cobrament de la part 
devengada (44 dies) de la paga extraordinària corresponent al segon semestre de 2012, 
CCOO vol realitzar les següents precisions. 
 
En el seu moment es va prendre  la decisió conjunta  per part de tots els sindicats que 
integraven la Plataforma Sindical Unitària  de no presentar demandes individuals. Es va 
decidir la interposició coordinada de demandes individuals per, un cop resoltes 
favorablement, demanar l’extensió dels efectes d’aquestes. 
 
Aquesta decisió es va prendre per: 
 

1- L’elevat cost per a cada empleat públic, ja que si computem les costes judicials de la 

Llei Gallardón el cost econòmic podria superar la quantitat reclamada. 

2- La presentació d’una elevada quantitat de demandes individuals permet que es dictin 

sentències contradictòries i/o negatives per als reclamants. En aquest cas la 

Generalitat podria sol·licitar unificació de doctrina, paralitzant el procés. 

Fins ara, s’ha dictat alguna sentència fora de l’àmbit penitenciari, la qual cosa fa impossible 
demanar l’extensió d’efectes. CCOO està gestionant un nombre limitat de reclamacions 
individuals en l’àmbit penitenciari, esperant que alguna d’elles sigui resolta de manera 
favorable. 
 
A partir d’ara: CCOO es compromet a què, en el moment en què es dicti la 1a sentència 
de reconeixent del dret de l’àmbit penitenciari, independentment del promotor de la mateixa, 
sigui CCOO, un altre sindicat o alguna persona de manera individual, 
 

1- Reclamarem a la Generalitat que, de forma voluntària, estengui els efectes de la 

sentència per a tot el personal. Si no és possible, 

2- El nostre Gabinet Jurídic iniciarà el procés individual d’extensió d’efectes amb el 

següent costos: 

 

 Afiliats CCOO: sense cost. 

 Nous afiliats provinents d’altres sindicats: sense cost. 

 Nous Afiliats: Un semestre d’afiliació per anticipat. 

 No afiliats i que no vulguin realitzar l’afiliació: 90 € 

 

Barcelona, 8 d’agost de 2014 
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