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COBRAREM LA PAGA EXTRA COMPLERTA AL 2014? 

 
 
La vicepresidenta va tornar a insistir que la recuperació de la paga extra estarà supeditada “al que es 
pugui recaptar per l’impost català sobre els dipòsits bancaris”.  Fins quan allargaran aquesta 
incògnita? No saben que aquesta indecisió  perjudica milers de famílies.  
 
CCOO ha fet nombroses gestions, en particular de l’àmbit penitenciari i justícia juvenil, per aconseguir 
aquesta recuperació. 
 

 Desprès d’instar públicament al govern, en compareixença al Parlament de Catalunya, a garantir 
les dues pagues extraordinàries de 2014 i que, en cas que no fos possible, es negociessin els 
mecanismes necessaris pel manteniment del poder adquisitiu dels treballadors/res durant el 2014. 

 

 Desprès de sol·licitar a multitud de grups parlamentaris que exigissin i instessin al Govern que 
garantís les dues pagues extraordinàries del 2014. 

 

 Desprès de sol·licitar en la mesa general de funció publica en multitud d’ocasions que s’abonessin 
de forma complerta les dues pagues extraordinàries corresponents a  2014. 

 

 Desprès de sol·licitar  en la Mesa del grup de treball del personal penitenciari que s’instés al 
departament a sol·licitar al Govern l’abonament de les dues pagues extraordinàries al període 
2014. 

 
Vam aconseguir que el secretari general del Departament de Justícia comprometés públicament al 
Govern en la recuperació de la paga extra abans de finals de 2014, amb el següent escrit. 

 
Generalitat de Catalunya - Departament de Justícia 

El secretari general 

 
Diferents treballadors del Departament i organitzacions sindicals s’han adreçat a les 
autoritats del Departament de Justícia interessant-se per la situació de recuperació de 
l’equivalent de la paga extraordinària per efecte de l’ impost sobre els dipòsits de les 
entitats de crèdit. Aquesta nota té per objecte aclarir les peticions i preguntes 
formulades.... 

4t. Si cap tribunal suspèn la llei i el reglament a proposta de l’Administració de l’Estat o 
de les Entitats de crèdit, a finals del mes d’octubre s’hauran ingressat al Tresor de la 

Generalitat de Catalunya les quantitats corresponents a les possibles 
compensacions. Aquest Departament espera que no es produeixi cap contratemps i que 
sigui possible la recuperació, almenys parcial, de la retenció de l’equivalent a una paga 
extraordinària abans de la finalització de 2014.  Enric Colet Barcelona, 20 de maig de 

2014. 

 
CCOO continuarem lluitant, com hem fet i farem, fins que realment ens paguin tot el que ens deuen. Ja 
n’hi ha prou de culpar als altres o de passar les responsabilitats al Govern d’Espanya amb finalitats 
electoralistes. Esperem que no hi hagin més entrebancs i recuperem el què és nostre. 
 
Us continuarem informant. 
 
Barcelona, 3 de juny de 2014 


