
AL SECRETARI GENERAL DEL DEPARTAMENT DE ENSENYAMENT 
GENERALITAT DE CATALUNYA. 

 
 
 ________________________________ funcionari/interí de la Generalitat de Catalunya, amb 
NIF _________________, i amb domicili a efectes de notificacions al carrer _______________ 
núm. ______ de ______________________ CP_______, actuant en el seu propi nom i dret, i 
en condició d’interessat en el procediment, comparec i com millor procedeixi en Dret 
 

MANIFESTO 
 
1.- Que treballo al Departament de Ensenyament en qualitat de funcionari/ interí, amb una 
antiguitat reconeguda des del ___________________ 
 
2.- Que malgrat haver meritat la paga extraordinària relativa a desembre de 2011, no se m’ ha 
abonat la totalitat de l’import corresponent, en la nòmina de desembre de 2011. 
 
3.- Que entenent que  aquest incompliment del pagament de la totalitat de l’import meritat 
recollit en la nòmina de desembre de 2011, no s’ajusta a Dret en termes de defensa, i que 
resulta lesiu als meus interessos, interposo contra el mateix, mitjançant el present, recurs de 
reposició, que es fonamenta en les següents 
 

AL·LEGACIONS 

PRIMERA.- Que la Llei  7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix 
al seu article 14. Drets individuals. “ Els empleats públics tenen els següents drets de caràcter 
individual en correspondència amb la naturalesa jurídica de la seva relació de servei: …A 
percebre les retribucions i les indemnitzacions per raó del servei.” 

SEGONA-  Que la Llei  7/2007, de 12 de abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, determina 
en el seu article 22.4 que “Les pagues extraordinàries seran dues a l’any, cadascuna per 
l’import d’una mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions 
complementàries”. 

3.-  Que l’article 102 del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que se aprova la refosa 
de textos en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents en Catalunya en 
matèria de funció pública, regula al respecte de les retribucions bàsiques que, “ Són 
retribucions bàsiques: Les pagues extraordinàries, que seran dues a l’any, i es rebran als 
mesos de juny i desembre; l’import mínim de cadascuna d’elles serà el d’ una mensualitat del 
sou més l’ import dels triennis”.  

4.- Que el recurs potestatiu de reposició està recollit a l’art. 116 1. Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú  “Els actes administratius que posen fi a la via administrativa podran ser recorreguts 
potestativament en reposició davant el mateix òrgan que els hagués dictat o ser impugnats 
directament davant de l’ordre  jurisdiccional contenciós-administratiu.” 

Pel que s’ha exposat,  

SOL·LICITO 

Que es tingui per interposat RECURS POTESTATIU DE REPOSICIÓ contra aquest 
incompliment del pagament de la totalitat de l’import meritat recollit en la nòmina de desembre 
de 2011 i previs els tràmits que calguin se m’aboni la totalitat dels imports retributius 
corresponents al mes de desembre de 2011, i quant més procedeixi en dret. 

Barcelona a              de geener de 2012. 

Signatura 


