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Assenyalament de vistes dels recursos contenciosos administratius 

Com sabeu, després que els nostres Serveis 
Jurídics obtinguessin diverses sentències 
favorables que van obligar l’Administració a 
reintegrar els imports indegudament 
impagats, la UGT va oferir a tots els 
treballadors la possibilitat de tramitació de 
reclamacions individuals per a la devolució de 
la part meritada de la paga extra de 2012. 

Una vegada tramitada la via administrativa, i 
un cop recaiguda en cada cas resolució 
expressa o produït l’efecte del silenci 
administratiu negatiu pel transcurs dels tres 
mesos des de la presentació de la reclamació 
a l’Administració, els Serveis Jurídics de la 
UGT de Catalunya van iniciar la via judicial 
individualitzada per a cada treballador, que 
ha suposat, fins ara, la interposició de gairebé 
11000 demandes de recursos contenciosos 
administratius. 

Per tal de facilitar i agilitzar els tràmits de la 
interposició dels recursos, la UGT va 
gestionar en els propis centres i en la Rambla 
del Raval  la signatura de les demandes i la 
recollida de documentació, de manera que 
als afiliats només els va restar pendent la 
personació als diferents jutjats per efectuar la 
corresponent designa apud acta dels lletrats, 
tràmit que s’ha anat verificant en els darrers 
mesos. 

Els diferents jutjats del contenciós 
administratiu ja han efectuat els 
assenyalaments de vistes de molts dels 
recursos interposats, un nombre important 
dels quals són per a aquest proper mes de 
novembre. 

 

 

 

Davant de les nombroses consultes que 
sobre aquesta qüestió hem rebut per part 
d’afiliats d’UGT, hem d’informar-vos que no 
és necessària la personació dels interessats 
en els actes de les vistes, ja que els lletrats 
de la UGT de Catalunya designats en 
apoderament apud acta pels afiliats, 
representen i defensen els interessos 
d’aquests. 

Properament, doncs, recauran les primeres 
sentències en el nostre àmbit, que han de 
confirmar el contingut de les resolucions 
anteriors, així com la  via engegada per l´UGT 
de Catalunya és l’adequada i segura per al 
cobrament de la part meritada i no abonada 
de la paga extra de 2012. 

La UGT de Catalunya continuarà treballant, 
com sempre, en defensa dels treballadors, i 
informant-vos puntualment de qualsevol 
mesura que adopti l’Administració. Restem a 
la vostra disposició al telèfon 669427073 o al 
correu fetepublica@catalunya.ugt.org 
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