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CCOO DE CATALUNYA RECORRE 
LA RETALLADA SALARIAL 

 
 

Presentat recurs contenciós-administratiu sobre 
protecció de drets fonamentals 
 
Ahir dia 15 de juny, CCOO de Catalunya va 
presentar davant la Sala Contenciosa Administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
recurs contenciós-administratiu contra el Decret llei 
3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de 
contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic, convalidat pel Ple del 
Parlament de Catalunya el dia 9 de juny del 2010.  
 
CCOO demana que es declari la nul·litat de 
l’actuació del Govern de la Generalitat i que s’acordi 
la reposició a la situació anterior a l’aplicació del 
Decret, així com el rescabalament dels danys.  
 
CCOO considera que l’aprovació de la norma 
constitueix un atemptat a la llibertat sindical i al dret 
a la negociació col·lectiva dut a terme pel Govern de 
la Generalitat, en haver prescindit de la negociació 
col·lectiva.  
 
La tramitació i aprovació d'una reducció 
generalitzada de les retribucions del personal dels 
serveis públics i del personal sotmès al règim de 
pagament delegat derivat dels sistema de 
concerts, és una opció política, com a tal aliena al 
control jurisdiccional, però que ha nascut mancada 
de legitimitat en suposar la vulneració del dret 
fonamental a la llibertat sindical. 
 

La decisió impugnada ha suposat un canvi radical de 
parer atès que anteriorment les mesures aprovades 
havien estat expressament excloses ja que suposen 
retallades de drets, tant socials com a laborals. 
 
El Decret Llei impugnat adopta una decisió 
certament històrica sense precedents en la 
democràcia, la qual cosa, en termes d’oportunitat, 
encara justifica amb més raó garantir la plena 
participació de tots els sectors afectats, especialment 
envers el dret fonamental vulnerat, de les 
organitzacions sindicals. 
 
L'excepcionalitat i gravetat de la situació 
econòmica no té correspondència amb l'exclusió 
prèvia d'un procés negociador, substanciat amb 
bona fe amb vista a arribar a un acord, al marge del 
resultat que hagués pogut tenir.  Per contra, la 
unilateralitat en la retallada de drets socials es 
presenta com una mesura de la fermesa política del 
govern per reduir la despesa pública, és a dir, de 
simple tàctica política, la qual cosa és clarament 
insuficient per tal de no respectar el mandat 
constitucional. 
 
En resum CCOO entén que l'actuació del Govern, al 
marge de la discutible oportunitat des de la 
perspectiva política, implica la vulneració del dret 
fonamental a la llibertat sindical i a la negociació 
col·lectiva. 

  

El Servei Públic és cosa de tots. Defensa’l! 


