
MOCIÓ PER LA RETRIBUCIÓ DEL 75% DE LA PAGA EXTRA DE 2012 
ALS TREBALLADORS DE LA FUNDACIÓ HOSPITAL SANT BERNABÉ

Antecedents

Davant l’escenari de crisi econòmica, el Govern Central adoptà, amb caràcter urgent, un seguit de mesures relatives en matèria 
pressupostaria, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic (RD- LEY 20/2011) i per garantir l’estabilitat pressupostaria 
(RD-LEY 20/2012). El desembre de 2012 ,tal com apunta l’esmentat Real Decret llei de l’estat espanyol 20/2012 aprovat el 
13 de juliol del mateix, es fa efectiu el no pagament de la paga extra de desembre a tots els treballadors de l’administració 
pública i sector públic. Aquesta mesura, havia de ser de caràcter temporal i d’aplicació prevista, només, mentre duressin les 
circumstancies econòmiques i financeres excepcionals. Per tant, la retribució tornaria a fer-se efectiva en el moment que hi 
hagués una recuperació econòmica de l’estat espanyol.

El gener de 2015, es publica al Boletín Oficial del Estado (BOE-A-2015-25) la recuperació de la paga extra i addicional del mes 
de desembre de 2012 al personal del sector públic estatal, on especifica que aquest personal, segons estableix la disposició 
addicional esmentada, percebrà la part proporcional corresponent als 44 primers dies de la paga extraordinària i, en el seu 
cas, de les pagues addicionals del complement específic o equivalent del mes de desembre que va ser suprimida. Aquesta 
recuperació es faria efectiva en la nòmina de gener de 2015.

Després de diverses manifestacions i reunions dels diferents comitès d’empresa (Ajuntament i Hospital) es va aconseguir fer 
efectiu el pagament del 24,8% de la paga del 2012 (el mes d’octubre de 2015) als treballadors de l’hospital, ja que als treballadors 
de l’ajuntament se’ls hi va fer efectiva el primer semestre de 2015.

L’11 de setembre de 2015, s’aprova un altre Real Decret Llei (RD-LEY 10/2015), on s’especifica que les diferents Administracions 
públiques i els seus Ens dependents i vinculats, abonaran als treballadors un 26,23% de l’import deixat de percebre per l’aplicació 
del RD LEY 20/2012. Aquest import s’hauria d’haver fet efectiu, a ser possible, dins l’exercici 2015 o, si la situació econòmica 
financera no ho permetia, fer-lo efectiu en el següent exercici que ho permeti.

El 25 de novembre de 2015 diferents partits polítics, inclòs Candidatura d’Unitat Popular (CUP), presentaren al Parlament una 
proposta de resolució conjunta en què instaven al Govern a, entre d’altres, tornar als funcionaris les pagues extres que van deixar 
de percebre el 2012, i sol·licitaren presentar un calendari per recuperar la “totalitat” de dita paga en els exercicis 2015 i 2016. El 
20 de gener de 2016, s’aprova per tots els grups polítics del Parlament de Catalunya la resolució sobre la recuperació de la paga 
extraordinària de 2012 als funcionaris i treballadors públics. El calendari d’abonament seria dissenyat per la Mesa de la Funció 
Pública que aplega representants de la Generalitat i els sindicats. El compromís fou ingressar el que resta de la paga de 2012 
entre 2016 i 2017, fitxant com a data límit per la seva liquidació íntegra el primer trimestre de 2018. Entre altres compromisos, 
en la seva primera reunió ordinària, el Govern de la Generalitat, va aprovar incrementar un 1% el sou dels treballadors del sector 
públic de la Generalitat per al 2016.

L’ajuntament de Berga pressuposta el 75% de la paga de 2012 en els seus pressupostos de 2016 estrictament pels treballadors 
de l’Ajuntament. En els pressupostos de la Fundació Hospital sant Bernabé presentats al Patronat de l’hospital, i aprovats, no es 
pressupostava aquest 75% de paga pels treballadors de l’Hospital

Exposem

La paga extra dels treballadors de la Fundació Hospital Sant Bernabé (FHSB) no és una retribució de més a més, sinó una de 
les 14 parts del seu sou, el que ha suposat, entre altres mesures preses per la crisi, una pèrdua de poder adquisitiu important i 
pèrdua de drets laborals.

Tot i les dificultats i sacrificis que han patit els treballadors, no han deixat de ser una peça fonamental en l’assistència sanitària 
de la nostra comarca. És a dir, no ha estat gens correcte el tracte retributiu respecte la responsabilitat laboral dels treballadors.

No s’entén la decisió que a uns treballadors se’ls hi retribueixi el 75% de la paga de desembre de 2012 i aquesta no sigui 
retribuïda als treballadors de la FHSB. I menys, tenint en compte que va ser la mateixa CUP qui reclamava, en la seva proposta 
a la Generalitat de Catalunya, que es retornés la totalitat de l’esmentada paga en l’exercici 2016.

Per tot això exposat en aquest document, els Grups Municipals de Convergència Democràtica de Catalunya, Esquerra Republicana 
de Catalunya i Partit dels Socialistes de Catalunya, elevem al Ple de l’Ajuntament de Berga el següents

A C O R D S :

1. Instar al Patronat de la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé que es faci efectiva, el més aviat possible, la 
retribució pendent del 75% de l’esmentada paga als treballadors de la Fundació Hospital Sant Bernabé. 

2. Instar al Patronat de la Fundació Benèfica de l’Hospital Sant Bernabé que elabori un calendari, d’obligat compliment, 
determinant els terminis en què es farà efectiu el pagament.

No obstant això, el Ple resoldrà

Berga, 28 de gener de 2016


