
De: SEBASTIAN, LAURA (GESC) 
Enviado el: miércoles, 25 de julio de 2012 12:57 
Para: SEBASTIAN, LAURA (GESC) 
Asunto: notificació gerència 
	  
Benvolguts/des:	  
	  	  
	  	  
El	  Real	  Decret-‐llei	  20/2012,	  de	  13	  de	  juliol,	  de	  mesures	  per	  a	  garantitzar	  l’estabilitat	  
pressupostària	  i	  de	  foment	  de	  la	  competitivitat	  publicat	  al	  BOE	  núm.	  168	  de	  14	  de	  
juliol	  estableix	  en	  el	  seu	  article	  2	  la	  Supressió	  de	  la	  paga	  extra	  de	  Nadal.	  Aquesta	  
supressió	  afecta	  a	  tot	  el	  personal	  (laboral	  no	  directiu	  i	  alta	  direcció)	  del	  sector	  públic	  
(fundacions	  públiques,	  societats	  mercantils	  i	  consorcis	  inclosos).	  Els	  imports	  afectats	  
per	  la	  supressió	  són	  tots	  els	  conceptes	  retributius	  que	  integren	  la	  paga	  extra.	  	  
	  	  
Donat	  que,	  aquest	  article	  té	  caràcter	  bàsic,	  ens	  veiem	  amb	  l’obligació	  de	  complir-‐lo	  de	  
manera	  que,	  malauradament,	  cap	  professional	  del	  CAPSE	  percebrà	  la	  paga	  extra	  de	  
Nadal	  aquest	  any.	  	  
	  
Per	  altra	  banda,	  també	  us	  vull	  informar	  que,	  malgrat	  les	  notícies	  que	  us	  poden	  haver	  
arribat	  sobre	  el	  impagament	  de	  la	  nòmina	  de	  juliol	  en	  determinades	  entitats	  dels	  
sectors	  salut	  i	  educació	  davant	  el	  fet	  que	  el	  Departament	  d’Economia	  no	  està	  en	  
disposició	  de	  fer	  efectiu	  el	  pagament	  dels	  concerts	  del	  mes	  de	  juliol,	  el	  CAPSE	  sí	  que	  
retribuirà	  aquesta	  nòmina	  tal	  i	  com	  ha	  estat	  fent	  fins	  ara.	  No	  obstant,	  també	  us	  vull	  fer	  
saber	  que,	  si	  aquesta	  situació	  perdurés	  molt	  en	  el	  temps,	  el	  CAPSE	  tindria	  dificultats	  
per	  afrontar	  totes	  les	  despeses	  corrents	  que	  te.	  
	  	  
Ben	  cordialment.	  
	  
	  	  
Dra.	  Laura	  Sebastián	  Montal	  
Gerent	  Consorci	  d'Atenció	  Primària	  de	  Salut	  de	  l'Eixample	  
C/Rosselló,	  161	  planta	  baixa	  
08036	  Barcelona	  
Tel:	  93.227.93.95	  
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