NOTA DE PREMSA
CSIF denuncia que el Departament de Justícia té a
més

de

400

funcionaris

sense

cobrar

els

complements retributius des de fa un any
La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu en
les administracions públiques i majoritari en Justícia, denuncia que la Generalitat porta un
any sense abonar, als funcionaris de Justícia, els complements retributius per substitució al
cos superior i el complement per fer citacions de judicis de faltes immediates que realitza el
servei d'Actes de Comunicació Penal de Barcelona. Aquests complements s'estableixen
perquè els funcionaris cobrin per la feina addicional que realitzen.

El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya va decidir la suspensió del
pagament aquests abonaments per Resolució JUS / 1485/2017, de 26 de juny de 2017 del
Secretari General del Departament de Justícia a partir de l'obertura de diligències prèvies
pel Tribunal de Comptes per presumptes responsabilitats comptables que es van posar de
manifest en l ' "Informe fiscalització 18/2016: programa 2011, Administració de Justícia i
Ministeri Fiscal, exercici 2012" elaborat per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Llavors, el Departament va enviar a tots els afectats un email on indicava la voluntat de
solucionar aquesta situació per procedir al pagament d'aquests complements amb efectes
retroactius. La realitat és que, a dia d'avui, els funcionaris afectats segueixen sense cobrar
la totalitat de la feina que realitzen i continuen realitzant aquestes funcions.

El 10 de maig de 2018 el Tribunal de Compte va dictar resolució pel qual s'estableix que no
hi ha responsabilitat comptable i la inexistència de danys als fons públics amb el pagament
de tots dos complements per part del Departament de Justícia i per tant el seu abonament
és totalment legal i avalat per un acord sindicats-administració, de manera que ha arxivat
les diligències incoades.
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CSIF denuncia que malgrat aquesta resolució que deixa clar que s'han de seguir percebent
els complements suspesos pel Departament de Justícia, aquest segueix sense abonar
l'augment de treball i responsabilitat que realitzen els funcionaris afectats contravenint de
forma flagrant el binomi igual treball, igual retribució .

També ens pots seguir a Twitter (GabinetPremsa) i Facebook (CSIFCATALUNYA)

Barcelona, 3 de juny de 2018
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