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En defensa dels nostres drets 
i la recuperació del nostre 5% 

 
 
Accions judicials 
 
Arran de la retallada salarial del 5% als 
empleats i empleades públiques 
(RDL8/2010, de 20 de maig) CCOO va 
presentar, en un primer moment, 
davant la Secció Sisena de la Sala del 
Contenciós-Administratiu de l'Audièn-
cia Nacional, recurs contenciós-
administratiu, admès a tràmit, amb el 
qual es pretén que els tribunals 
restableixin els drets retributius de les 
empleades i empleats públics a la 
situació anterior a aquesta decisió 
governativa de "confiscació" dels 
seus salaris; decisió que CCOO, des 
d'un primer moment, ha considerat 
absolutament inconstitucional i con-
trària als més elementals principis 
generals del Dret. 
 
En aquest sentit, CCOO es va plantejar la 
necessitat de pronunciament del Tribunal 
Constitucional. No podent acudir-hi 
directament, CCOO va instar a l’oficina 
del Defensor del Pueblo a presentar 
recurs d’inconstitucionalitat, i aquest 
ha declinat intervenir sense molestar-se 
en argumentar la seva negativa. 
 

 
 

Paral·lelament s’han presentat multitud 
de recursos a les diferents comunitats 
autònomes. A Catalunya el 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. En aquest recurs 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 també ha presentat demanda de 
Conflicte col·lectiu, pel VI Conveni 
Col·lectiu Únic del personal laboral de la 
Generalitat, on es plantegen un seguit de 
dubtes i d’interrogants d'interès jurídic. El 
primer interrogant és el referit a la 
capacitat que té el poder públic de 
deslligar-se unilateralment dels com-
promisos adoptats conforme a 
procediments legals vigents i legítims.  

ara, 
més que mai, 
cal ser forts 
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D’aquest conflicte col·lectiu ja s’ha fet 
l’acte de mediació, al Departament de 
Treball, sense avinença.  
 
Respecte a la possible inconstitucionalitat 
del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de 
maig, de retallades salarials, aprovat pel 
Govern, l’Audiència Nacional té els 
mateixos dubtes que CCOO. Arran d’un 
recurs presentat a Madrid per CCOO, 
la Sala Social de l’Audiència Nacional 
ha presentat qüestió d’incons-
titucionalitat davant el Tribunal 
Constitucional. 
 
Encara que el procediment ha estat a 
través de conflicte col·lectiu, com es 
refereix a l'article 1 del RD Llei, afectaria 
a tots els empleats públics, tant 
laborals com funcionaris. 
 
L'ocupació en el sector públic, amb una 
temporalitat del 25% i increments 
salarials per sota de l'IPC, no és 
ocupació privilegiada. CCOO denuncia, 
a més, que la decisió governamental 
implica un menysteniment del valor 
del treball dels empleats i empleades 
públics i de la seva professionalitat. 
 
 

 
Aquest és el valor que dóna el Govern 
al treball prestat per l’interès general 
de la ciutadania. 
 
Perquè la crisi té altres responsables, i 
altres solucions, CCOO continuarà 
promovent totes les accions jurídiques 
necessàries contra la retallada, fent 
efectiu el compromís de mantenir 
actius, de forma gratuïta, els drets 
individuals i col·lectius de tot el 
personal de les administracions i 
serveis públics.  
 
I ho farem davant qui és competent, 
els Tribunals, sense cost econòmic 
pels treballadors i les treballadores, i 
col·lectivament; les accions indivi-
duals, a part de ser costoses, són més 
arriscades. Creiem que aquesta és la 
fórmula que cal emprar. Aquesta, i 
continuar amb les mobilitzacions en 
els propers mesos. 
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