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El temps en la clandestinitat d'un sindicalista durant el franquisme compta 
com a treballat 
El jutjat social número 8 de Barcelona ha admès la reclamació del pensionista aplicant la Llei d'Amnistia 

L'home va passar uns mesos a la presó i després va estar fugit de la justícia durant diversos anys 

Un jutjat social de B arcelona ha reconegut a un sindicalista de la Seat dels anys  70 el  dret a percebre una pensió de jubilació comptant com a cotitzats 
els mesos que va estar en la clandestinitat per fugi r de la poli cia franquista, que el buscava  per les seves  activitats pol ítiques i sindi cals. L'home va 
passar uns mesos a la presó, però després va estar fugit de la justícia durant diversos anys, fins que al 1977 va poder tornar a treballar a la fàbrica de 
cotxes. Aquest període ara li serà com ptat com si l 'hagués treballat i cotitzat, i  per tant, la pensió serà del 82% de l a base reguladora, en com ptes del 
75% que se li havia adjudicat inicialment. 

Defensat pel Col·lectiu Ronda, l'exsindicalista ha aconseguit demostrar que va ser acomiadat l'agost del 1971 perquè no anava a  la feina per culpa de la 
repressió política franquista, ja que entre octubre del 1970 i febrer del 1971 havia estat a la presó. Al febrer del 1973 es va dictar una ordre de recerca i 
captura contra ell. El Tribunal d'Ordre Públic (TOP), precedent de l'actual Audiència Nacional, el va condemnar al gener del 1974 a tres anys de presó. A 
principis de 1976 es va cancel·lar l'ordre de recerca i captura, però no va ser fins al juny del 1977 quan va poder tornar a treballar a la Seat. 

Un cop jubilat, al juny del 2009, la Seguretat Social li va calcular una pensió del 68,6% de la base reguladora. Posteriorment, després de recórrer, li va 
apujar fins al 75,95%, en comptabilitzar com a cotitzat el període que va passar a la pr esó, tal com preveu la Llei d'A mnistia. El pensionista va tornar a 
recórrer la decisió, i va demanar que també se li comptabilitzés el període en la clandestinitat. 

En una sentència que no es pot recórrer, el jutjat social número 8 de Barcelona ha admès la reclamació del pensionista. La resolució recorda que la Llei 
d'Amnistia deixava sense efecte les resolucions judicials, administratives i governatives que produïssin acomiadaments, sancions, limitacions o 
suspensions dels drets actius o passius dels treballadors, i obligava a restituir als afectats tots els drets  que “tinguessin” en el moment de ser sancionats 
“si no s'haguessin produït” aquelles mesures repressives, “incloses les cotitzacions de la Seguretat Social”, que aniran a càrrec de l'Estat. 
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