
 
C. d'Arimon, 2-B Local - 08202 - Sabadell Tel. 93 715 62 29  Fax: 93 715 62 28  cerdanyola@spl-cme.cat 

 
 
 
 
 

 
 

VAM GUANYAR LA SENTÈNCIA DEL PLUS FESTIU, VAM GUANYAR 

LA SENTÈNCIA DE L’IMPORT DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS C2-

C1 (A PRIMERA INSTÀNCIA I DAVANT DEL TSJC) I ARA HEM TORNAT 

A GUANYAR 46 RECLAMACIONS D’EXTENSIONS D’EFECTES. I EN 

POC TEMPS, ENCARA MÉS!!!          

 
Us informem que ja hem rebut les primeres 
46 comunicacions del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 10 de Barcelona, extensió 
d’efectes de la Sentència 57/2018, que 
reconeixen el dret a percebre les 
retribucions del “Plus festiu” per les hores 
reclamades a l’Ajuntament de Cerdanyola 
del Vallès i els interessos legals 
corresponents, des de la data de 
presentació de la instància i fins que es 
completi la liquidació. 
 

L’Ajuntament haurà d’abonar una 
mitjana de 1.500 euros als agents de 
policia que van instar la reclamació 

judicial, en total més de 70.000 euros 
i els interessos que es generin fins a 

la complerta liquidació 
 

Cal destacar que aquestes xifres encara 
poden augmentar, perquè abans de la 
finalització del termini per instar aquest 
procediment, es van realitzar més 
reclamacions. 
 

Com ja sabeu, ara fa un any que el Jutjat 
Contenciós Administratiu núm. 10 de 
Barcelona, va dictar una Sentència donant la 
raó a un afiliat de la Policia Local, 
condemnant l’Ajuntament de Cerdanyola a 
pagar-li 1.836,33 euros, més els interessos 
legals corresponents fins a la data de 
pagament. La Sentència va esdevenir ferma. 
 

Tot i la contundència de la Sentència, que 
deixava clar que l’Ajuntament havia de pagar 
el “plus festiu”, aquest es va negar a 
estendre d’ofici els seus efectes a la resta 
del personal municipal. 
 

 

La decisió de l’Ajuntament obligava al 
personal municipal a judicialitzar de 

manera individual les seves 
reclamacions  

 

Convé subratllar que aquestes reclamacions 
no han suposat cap cost econòmic per a 
l’afiliació del SPL-CME, l’únic sindicat que 
inclou en la seva quota d’afiliació un gabinet 
jurídic altament especialitzat i, si correspon, 
assumeix els eventuals costos econòmics de 
les reclamacions.   
 

S’ha de tenir en compte que les resolucions 
encara no són fermes, tot i que esperem que 
l’Ajuntament de Cerdanyola acompleixi els 
dits pronunciaments judicials i que no busqui 
novament subterfugis legals o utilitzi 
maniobres dilatòries per retardar encara 
més el pagament dels diners que havien 
deixat de pagar, generant més despeses a 
les arques municipals amb el pagament 
d’interessos i eventuals costes judicials.  
 

En els propers dies us ampliarem la 
informació. 
 

Per acabar, volem informar-vos que hem 
tornat a fer-ho un altre cop, hem tornat a 
demandar a l’Ajuntament de Cerdanyola del 
Vallès, per deixar desprotegits a dos 
companys de la policia local que van resultar 
amb lesions en l’exercici de les seves 
funcions. També que continuem treballant en 
altres reclamacions, per les retribucions que 
l’Ajuntament us hauria deixat d’abonar.  
 

De tot això, i més, us anirem informant 
properament.   

SPL-CME AJUNTAMENT DE CERDANYOLA DEL VALLÈS 
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