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Sentència a favor de la paga extra de Nadal 
Els treballadors d'Aigües de Mataró podran recuperar la part anterior al decret 

Una sentència emesa pel jutjat social número u de Mataró obliga l'empresa pública 
Aigües de Mataró a torn ar als seus treballadors una part de la paga extraordinària 
de Nadal que els va ser retallada en aplicació del reial decret 20/2012. En concret, 
el j utge co nsidera q ue la  co mpanyia h a de re tornar als e mpleats l a p art 
corresponent al sou meritat entre l'1 de juny i el 15 de juliol, quan va entrar en vigor 
la no rmativa esta tal. La  decisió su posa qu e el s treb alladors pe rcebrien una mica 
més de l a me itat d' una pa ga extra qu e el s va s er reti rada en  aplicació d e le s 
mesures del govern de Rajoy per limitar la despesa pública. 

En aquest sentit, el jutge fa seves les argumentacions d'un informe elaborat per la 
Defensora de l P ueblo en qu è es recol lia qu e l' aplicació del reial de cret no era 
l'adequada perquè afectava el salari de tot un any i no pas els mesos compresos a 
partir del di a qu e el  de cret va  ser vi gent. El t ext especifica qu e “e ls t reballadors 
demandants tenen dret a pe rcebre la  part proporcional sense que la norma pugui 
tenir efectes retroactius”. 

Des de l comitè d' empresa de  l a companyia d' aigües m ataronina e s concep l a 
sentència com “una victòria en la defensa dels drets dels treballadors”. Els empleats 
van interposar la demanda el desembre passat, quan la companyia va argumentar que no podia aplicar el conveni col·lectiu perquè 
s'havia de fer efectiu el reial decret 20/2012. Es dóna el cas que la reclamació dels treballadors ja havia obtingut el suport del ple 
de Mataró arran d'una proposta de resolució presentada per ICV-EUiA i que van avalar el PSC, la CUP i PxC. CiU, que governa sol 
a la ciutat, i el PP hi van votar en contra. 

L'Ajuntament, gestor d'Aigües de Mataró, pot recórrer contra la sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ahir, fonts 
del consistori van informar que no hi havia cap decisió presa en aquest sentit i que el govern municipal esperava a tenir a les mans 
la sentència per posar-la a disposició dels seus serveis jurídics i resoldre quines mesures cal prendre. 

Darrera actualització ( Dimarts, 19 de març del 2013 02:00 )  
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Façana de l'edifici on està 
ubicada la companyia Aigües de 
Mataró. Foto: ARXIU.
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