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AL REctOR

UNIVERSITAT DE BARCELONA

CÉSAR MARíN MADRAZO, major d'edat, amb document d'identitat núm. 35032341Y, i actuant en nom i
en representació de la SECCIÓ SINDICAL de CCOO de Catalunya a la UB, degudament habilitat com consta i
acredito amb la certificació de I'acord adoptat;

VICEN~ PLANAS CERVERA, major d'edat, amb document d'identitat núm. 38078350)(, i actuant en nom
i en representació de la SECCIÓ SINDICAL de FETE-UGT de Catalunya a la UB, degudament habilitat com
consta i acredito amb la certificació de I'acord adoptat;

JOSEP MO FULLOLA PERICOT, major d'edat, amb document d'identitat núm. 46315039P, i actuant en
nom i en representació de la SECCIÓ SINDICAL de CSI·F de Catalunya a la UB, de la qual n'és el cap,
degudament habilitat com consta i acredito amb la certificació de I'acord adoptat;

MONTSERRAT MASSIP BONET, major d'edat, amb document d'identitat núm. 40923329G, i actuant en
nom i representació de la SECCIÓ SINDICAL d'INTERSINDICAL-CSC a la US, degudament habilitada com
consta i acredito amb la certificació de I'acord adoptat;

Amb domicili a efectes de notificacions als locals sindicals d'aquesta Universitat; amb aquest escrit,

FORMULEM en favor de tots els empleats públics, funcionaris i laborals, adscrits en aquesta Universitat,
R E C L A M A C I Ó DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DE DESEMBRE DEL 2012 REQUERINT
L'EFECTIU, íNTEGRE IIMMEDIAT PAGAMENT. La fonamentem en les següents,

AL· LEGACIONS

PRIMERA.- Procedencia: Aquesta reclamació es formula contra I'acte administratiu ordenant no incloure en la
nómina corresponent de cada empleat el pagament de la paga extraordinaria de desembre del 2012, <;:0 és,
contra I'acte en via de fet consistent en no liquidar-la.

És procedent de conformitat amb alió disposat a I'article 79 deis Estatuts de la Universitat de Barcelona,
aprovats pel Decret 246/2003, de 8 d'octubre (DOGC 22.10.2003), en concordanca amb I'article 48 de la llei
26/2010, del 3 d'agost, de régim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en
relació amb I'article 70 de la Llei espanyola 30/92, de 26 de novembre.



SEGONA.- Legitimació: Les seccions sindicals reclamants estan legitimades per interposar aquesta reclamació
en ostentar el dret a plantejar conflictes col·lectius, a I'empara d'all6 disposat a I'article 2.2.d) de la Llei orqánica
11/1985, de 2 d'agost, de lIibertat sindical, i representar interessos econ6mics i socials collecíius i plurals,
d'acord amb al16 disposat en els articles 1, 6.1 i 7.1 de la mateixa LOLS, en relació amb I'article 28.1 de la
Constitució i amb els articles 25.5 i 45.6 de la Llei orqánica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, i per aixo són titulars d'interessos legítims collecnus el que les dota de la condició
d'interessada en el procediment administratiu, de conformitat amb I'article 31.2 de la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de régim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en
concordanca amb I'article 19.1.b) de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

TERCERA.- Termini: La formulem en el termini legal de quatre anys establert per a la prescripció del dret i de
les accions en reclamació de quantitats que disposa I'article 26 del Decret legislatiu 3/2002,
de 24 de desembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

QUART A.- FETS I ANTECEDENTS:

Primer.- El Diari Oficial de la Generalitat núm. 6075 de 27.02.2012 va publicar la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, que segons informa el Preárnbul de la Llei "...donen
continuítat als criteris de racionalització incorporats en /'exercici del 2011... JI i presenten una situació d'equilibri
pressupostari "amb /'objectiu de reduir el déficit fins a /'1,3% del PIB segons el vigent programa d'estabilitat i
convergencia. JI

L'article 26 fixa les retribucions que han de percebre els funcionaris d'acord amb el sistema de retribució
establert pel text refós aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, que d'acord amb les equivaléncies (normativa básica
estatal) establertes per la Llei espanyola 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut basic de I'empleat públic, com són:

- El sou i els triennis, establerts en I'apartat a), que configuren les retribucions basiques;
- Les pagues extraordináries estipulades en I'apartat b); i
- El complement de destinació, en les quanties establerts en I'apartat e), el complement específic assignat a

cada lIoc de treball segons el previst en I'apartat d), el complement de productivitat segons disposa I'apartat e), les
gratificacions per serveis extraordinaris previstes en I'apartat D, i el complement personal transitori que regula
I'apartat g), i que configuren les retribucions complementaries.

Tot i així, I'Acord del Govem de la Generalitat de Catalunya de 28 de febrer del 2012, en I'exercici de la
facultat prevista en I'article 34 de la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, va adoptar la mesura
excepcional de reducció de les despeses de personal equivalent al 6% de les retribucions totals referides als
sis primers mesos de I'any i d'aplicació proporcional i preferent a les pagues addicionals deis conceptes que
tinguin la consideració de complement específic o equivalent en la liquidació de la paga extraordinaria
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corresponent al mes de juny, fent extensiu I'impacte equivalent sobre les retribucions del personal laboral de
I'Administració de la Generalitat i la resta del sector públic.

Tanmateix, el posterior Acord del Govern de 29 de maig del 2012 va modificar aquella mesura inicial,
emparada per la mateixa disposició pressupostária, incrementant fins al 5% de totes les retribucions anuals la
reducció de les des peses de personal, afectant proporcionalment els mateixos conceptes en la liquidació de
les pagues extraordinaries corresponents als mesos de juny i de desembre (Nadal), mantenint l'ámbit
d'aplicació equivalent sobre el personal laboral de I'Administració i la resta del sector públic de la Generalitat.

Segon.- La Llei 2/2012, de 29 de juny, va aprovar els Pressupostos Generals de l'Estat par I'any 2012, i fou
publicada en el BOE del 30 de juny, amb les retribucions fixades en l'arficle 22.5 i .6 d'acord amb el conceptes
establerts en I'article 26.1 per al personal funcionari.

No obstant, el següent dia 14 de juliol del 2012 el BOE publica el Reial decret lIei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per a garantir I'estabilitat pressupostaria i de foment de la competitivitat, I'article 3 de la qual
establí:

Article 3. Paga extraordinaria iaddicional o equivalent del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic estatal.
1. D'acord amb el que disposa I'article 2 d'aquest Reial decret I/ei, el personal funcionari, estalutari i els membres de les
carreres judicial i fiscal incto: en els articles 26, 28, 29, 30, 31 apartats ui dos, 32 i 35 de la L/ei 2/2012, de 29 de juny, de
pressupostos generals de I'Estat per a /'any 2012, no percebra al mes de desembre de 2012 cap quantia ni en concepte de
paga extraordinaria ni, si s'escau, en concepte de paga addicional de complement específic o equivalent.
2. Al personal laboral del sector públic estatal inclos en I'article 27 de la L/ei 2/2012 li és aplicable el que disposa /'article 2,
apartat 2.2, d'aquest Reial decret I/ei.
3. Per al personal incto: en /'article 31, apartat tres de la L/ei 2/2012, I'aplicació del que preveu /'article 2 d'aquest Reial decret
I/ei es dura a terme, d'acord amb el que preveu la L/ei organica del poder judicial, respecte deis conceptes de sou i triennis,
minorant una catorzena part de la quantia anual per aquests conceptes i prorratejant aquesta minoració entre les
mensualitats ordinaries i extraordinaries pendents de percebre en el present exercici a partir de /'entrada en vigor d'aquest
Reial decret I/ei.
Tampoc percebran, al mes de desembre, les quanties contingudes en /'annex XI de la L/ei 39/2010, de 22 de desembre, de
pressupostos generals de /'Estat per a I'any 2011, ni les corresponents a I'esmentat mes de desembre de I'apartat segon de /'
Acord de Consel/ de Ministres de 8 de maig de 2009, publicat per Ordre 1230/2009, de 18 de maig, del Ministeri de la
Presidencia.
Al personal inclos en /'article 31 apartat quatre, li són aplicables les reduccions que preveu aquest article d'acord amb la
normativa que els sigui aplicable.
4. AIs membres del poder judicial i del Ministeri Fiscal a que es refereix I'apartat cinc de /'article 31 de la L/ei 2/2012, en
aplicacíó del que disposa /'article 2 d'aquest Reial decret I/ei, se'ls reduira una catorzena part de les retribucions tota/s anua/s
que figuren en I'esmentat article, inclosa la paga corresponent al mes de desembre recol/ida en /'annex X de la L/ei 39/2010,
de 22 de desembre, de pressupostos generals de /'Estal per a 2011.
5. Aquesta minoració es prorratejara entre les nomines pendents de percebre en el present exercici a partir de /'enlrada en
vigor d'aquesl Reial decret I/ei.
6. El que disposen e/s apartats anleriors no és aplicable a aquel/s empleats públics les retribucions per jornada completa,
exclosos incentius al rendiment, no arriben en compu: anual 1,5 vegades el salari mínim interprofessional que estableix el
ReialDecret 1888/2011, de 30 de desembre.

Tercer.- En aquest context, el Govern va adoptar l'Acord GOV/78/2012, de 24 de juliol, d'adequació de les
mesures de reducció retributives deis Acords de Govern de 28 de febrer del 2012 i de 29 de maig, publicant-Io
en el DOGC núm. 6179, de 26.07.2012, ordenant I'aplicació del previst en aquella disposició estatal en l'ámbit
del sector públic de la Generalitat, de manera que romangué establerta la reducció de les retribucions anuals
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per I'import equivalent a la totalitat de la paga extraordinaria i de la paga addicional del complement específic
o concepte equivalent corresponent al mes de desembre del 2012, compensant les quantitats aplicades en la
liquidació de la paga extraordinaria del juny anterior.

Així cal advertir, tot i sent plenament conscients de I'ofec financer a que I'Estat espanyol la sotmet,
l'erraíica actuació seguida per l'Administració de la Generalitat de Catalunya en I'adopció de les mesures
excepcionals destinades a la reducció de la despesa de personal sense cap mena de justificació objectiva del
desequilibri pressupostari o desviació deis objectius de déficit públic que pogués motivar la suspensió de
I'obligació de retribuir la paga extraordinaria i la paga addicional del complement específic corresponent al
mes de desembre del 2012.

Quart.- El mes de desembre del 2012 al conjunt deis empleats no se'ns ha abonat en la nómina d'aquest mes
la paga extraordinaria corresponent.

CINQUENA.· MOTIUS DE LA PRESENT RECLAMACIÓ reguerint de pagament la paga extraordinaria de
desembre del 2012:

Primer.- La normativa basica d'aplicació i que entenem que vulnera la decisió de no abonar-nos la paga
extraordinaria de referéncia, és la següent:

1. Estatut de Catalunya:
Article 4. Orets i principis rectors

1. Els poders públics de Catalunya han de promoure el pIe exercici de les lIibertats iels drets que reconeixen aquest
Estatut, la Constitució, la Unió Europea, la Dec/aració universal de drets humans, el Conveni europeu per a la protecció
deIs drets humans iels altres tractats iconvenis intemacionals subscrits per Espanya que reconeixen igaranteixen els
drets iles lIibertats fonamentals.

Article 25. Orets en l'árnbit laboral
3. Tots els treballadors tenen dret a acomplir les tasques laborals iprofessionals en condicions de garantia per a la salut,
la seguretat ila dignitat de les persones.
4. Els treballadors, o lIurs representants, tenen dret a la informació, la consulta ila participació en les empreses.

Article 15. Orets de les persones
1. Els ciutadans de Catalunya són titulars deIs drets iels deures reconeguts per les normes a que fa referencia fartic/e 4.1.

11. Carta deis drets fonamentals de la UE:
Article 17. Oret a la propietat

1. Tota persona té dret a gaudir de la propietat deIs béns que hagi adquirit legalment, a usar-los, a disposar-ne ia llegar.
Ningú pot ser privat de la seva propietat més que per causa d'utilitat pública, en els casos icondicions previstos en la lIei i
a can vi, en un temps raonable, d'una justa indemnització per la seva perdua. L'ús deIs béns podra regular per lIei en la
mesura que sigui necessari per a finteres general.

Article 27. Oret a la informació i consulta deis treballadors a I'empresa
Caldra garantir als treballadors o als seus representants, en els nivells adequats, la informació i consulta amb suficient
antelació, en els casos icondicions previstos en el dret de la Unió ien les legislacions ipractiques nacionals.

Article 31. Condicions de treball justes i equitatives
1. Tot treballador té dret a treballar en condícíons que respectin la seva salut, seguretat idígnítat.

4



111. Constitució espanyola:
Article 7

Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contribueixen a la defensa i a la promoció deis interessos
económics i socials que els són propis, Podran ser creats i exerciran la seva activitat lIiurement dins el respecte a la
Constitució ia la L/ei, L'estructura interna iel funcionament hauran de ser democratics,

Article 10
1, La dignitat de la persona, els drets inviolables que Ii són inherents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el
respecte a la lIei ials drets deis altres són fonament de I'ordre polític ide la pau social,

Article 15
Tothom té dret a la vida ia la integritat fisica imoral

Article 27
10, Es reconeix /'autonomia de les universitats, en la forma que la lIei estableixi.

Article 33
1, Es reconeix el dret a la propietat privada ia /'herencia,
2, La funció social d'aquests drets en delimitara el contingut,d'acord amb les /leis,
3. Ningú podra ser privat deis seus béns ni deis seus drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o d'interes social,
miijanr;ant la corresponent indemnització ide conformitat amb alió que les lIeis disposin,

Article 37
1, La /lei garantira el dret a la negociació col 'lectiva del treball entre els representants deis treballadors iels empresaris, ila
kxce vinculant deis convetis.

Són, doncs, drets basics de les persones empleades públiques la seguretat en la feina, el respecte a la
seva dignitat i la prevenció deis riscos laborals com una manifestació del dret a la integritat, així com la
participació i la consulta en les condicions de treball, les quals inclouen el dret a percebre la retribució legalment
o convencionalment fixada, la qual s'integra en I'ambit de la seva propietat individual i privada, gaudint de legal
protecció fins el punt que la seva pérdua ha de degudament indemnitzada. Com també ho és que les
universitats gaudeixen d'autonomia i estan dotades deis seus órgans de govern amb les competéncies que la
Llei determina.

L'actuació de la direcció de la UB ha oblidat tenir en compte aquestes drets, a més de no haver instru'it el
procediment escaient. En aprovar o decidir unilateralment aquestes mesures, implica un greu menyspreu per a
la participació i consulta deis treballadors de I'empresa, i ha menystingut als seus legals representants, la qual
cosa connecta amb el dret a la seguretat i a la salut laboral de tots els empleats, veient-se aquest dret perjudicat
en no adoptar amb la diligencia deguda totes les mesures escaients per aital fi, com és garantir la participació
deis subjectes a qui es destinen les mesures contingudes en els actes administratius impugnats.

Segon.- L'elaboració i aprovació del pressupost i, per tant, de totes les mesures pressupostaries que aquest
contingui, així com també la modificació i I'adaptació a normes de rang superior, és competencia del Consell de
govern i del Consell social de la universitat, com determina I'article 176 deis Estatuts UB, I'article 89 e) i d) de la
LLUC, i els articles 14 i 15 de la LOU.

Per tant i sent que la mesura aplicada té un eminent carácter pressupostari, la decisió ha estat adoptada
prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert.

Efectivament, el ja invocat I'article 176 deis Estatuts UB, regula el procediment d'aprovació del
pressupost en els següents termes:
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176.6 La Gerencia elabora el projecte de pressupost anual seguint les directrius establerles pel Conse" de Govern.

176.7 El rector o la rectora presenta el projecte de pressupost al Conse" de Govern, amb /'informe previ de la Comissió
Económica delegada. Aprovat pel Conse" de Govern, el rector o la rectora el sotmet al Conse" Social perque n'obtingui
I'aprovació definitiva.

És, dones, competencia del Consell de Govern i del Consell Social I'aprovació (i, en el seu cas, la
modificació) del pressupost anyal de la UB per imperatiu d'aquest precepte transcrit, com també de I'article 89 e)
id) de la LLUC, i deis articles 14 i 15 de la LOU, com ja hem dit.

Per bé que la implementació de la mesura s'ha produit com un simple acte d'aplicació d'unes normes
superiors, les quals, tanmateix, no s'ajusten a la constitució interna (Llei orqanica 6/2006, de 18 de juliol, de
reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya), a la Constitució espanyola i a la Carta deis drets fonamentals de
la UE.

Així és. L'article 172 de l'Estatut de Catalunya (EAC) regula les compeíéncies exclusives (número 1) i
les compartides (número 2) de la Generalitat envers les universitats de Catalunya. Aquest precepte enumera
totes i cadascuna de les dites compeíéncies, motiu pel qual s'haura de considerar una relació tancada i
exactament acotada amb impossibilitat d'eixamplar-Ia amb interpretacions extensives o anal6giques;
cornpetencies que, a més, seran exercides per l'Administració pública deis catalans sens perjudici -diu- de
/'autonomia universitaria. No inclou cap competencia envers el personal d'administració i serveis (PAS) de les
universitats catalanes, el qual romandra, dones, en l'árnbit organitzatiu aut6nom de les mateixes universitats
catalanes, tal i com ho defineix I'article 4 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya en dir
que:

L'ordenació del sistema universitari de Catalunya es fonamenta en els principis següents:
a) El principi d'autonomia universitaria reconegut constitucionalment, que significa que cada universitat és dipositaria
de /'interes general de /'educació superior, que assumeix la plena IIibertat d'organització i funcionament, amb
capacitat d'autogovern, i compleix el deure de retre comptes davant la societat en els termes establerls per la "ei.

Autonomia universitaria constitucionalment proclamada a I'article 27 CE, declarada a I'article 2.1 i el
contingut de la qual definida a I'article 2.2, ambdós de la Llei orqáníca 6/2001 (LOU). Els apartats e), h) i i)
d'aquesta última norma disposen que compren I'autonomia de les universitats la selecció, la formació i la
promoció del personal docent i investigador i d'administració i serveis, així com la determinació de les
condicions en les quals han de dur a terme les activitats; I'elaboració, I'aprovació i la gestió deIs pressupostos;
i I'establiment i la modificació de les relacions de I/ocs de trebal/. II'article 79 la proclama en l'árnbit econ6mic i
financer, tot garantint, endemés, que les universitats han de disposar deIs recursos necessaris per a un
funcionament basic de qualitat, restant sotmeses a la legislació financera i pressupostária del sector públic.

En aquest sentit, QO és, el control econ6mic, financer i pressupostari de les universitats catalanes pel
poder públic, la LLUC conté un seguit de normes que comencen amb la definició del réqirn jurídic del
pressupost de les universitats públiques: El pressupost de les universitats públiques es regeix per aquesta
Llei, sens perjudici de les bases estatals establerfes per la Llei organica 6/2001, del 21 de desembre,
d'universitats, per la normativa de finances i pressupostaria de la Generalitat, per la normativa que la desplega
i pels estatuts o altra normativa interna de la universitat. El desenvolupament i I'execució del pressupost i el
control de les des peses (pel que ara i aquí interessa) correspon al Govern de la Generalitat a través del
Conseller competent segons I'article 162, i afegeix havent escoltat els consells socials, com també li
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correspon autoritzar els costos de personal (art. 163), i la supervisió económica és exercida per la Intervenció
General de la Generalitat i per la Sindicatura de Comptes, i les actuacions própies de les funcions d'auditoria
de la universitat han de ser supervisades pel consell social (art. 165). En igual sentit, I'article 82 de la LOU.

Envers al PAS en concret, I'article 74 de la LLUC defineix el seu regim jurídic en els termes següents:

1. El personal funcionar! d'administració i serveis de les universitats públiques es regeix per aquesta L/ei, sens perjudici de
les bases estatals establerles per la L/ei organica 6/2001, del 21 de desembre, d'universitats, i la L/ei 3011984, del 2
d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública -substiíuida a I'actualitat per I'EBEP-, per la normativa dictada en
IIur desplegament i pels estatuts o altra normativa interna de les universitats. El personal laboral d'administració i serveis
es regeix, a més, per la legislació laboral i pels convenis couecüu: que Ii siguin aplicables.
2. Al personal funcionar! d'administració i serveis de les universitats públiques de Catalunya Ii és aplicable la normativa de
la funció pública de I'Administració de la Generalitat, aprovada pel Decret legislatiu 111997, del 31 d'octubre, i, en especial,
els preceptes relatius a I'adquisició i la pérdua de la condició de funcionari, les condicions i els procediments d'accés, la
provisió i la promoció, les situacions administratives, els drets, els deures i les responsabi/itats i el regim retributiu amb
les adaptacions necessaries a les peculiaritats d'organització i funcionament de la universitat.

Il'article 75 ordena que les uníversífafs públíques han d'esfablír el regím refríbutíu del personal funcíonarí
d'admínístracíó í serveís, d'acord amb el que estableíx aquesta L/eí. El personal funcíonarí d'admínístracíó í
serveís és refríbuí1 pels conceptes establerts per I'artícle 101 del Oecret legíslatíu 1/1997, del 31 d'ocfubre.
Normativa que reconeix el dret a les mesures d'acció social (art. 92.0, a percebre dues pagues exíraordináries a
I'any (art. 102), i al complement de productivitat (art. 103.1.c). També reconeix, com no pot ser d'altra manera, el
dret a la consulta i a la negociació de les condicions de treball (art. 106).

I en aquest mateix sentit ho proclamen els articles 73 i 74 de la LOU, el número 2 d'aquest últim
precepte encara és més precís en establir que les uníversítafs esfableíxen el regím retríbufíu del personal
funcíonarí, díns deIs límífs maxíms que determíní la comunítaf autónoma í en el marc de les bases que díctí
I'Estaf.

Per tant, les conclusions que cal extreure del conjunt normatiu referit són molt simples, a saber: els
pressupostos universitaris han de ser aprovats (i, en el seu cas, modificats) pel Consell de Govern i pel Consell
Social de les universitats públiques catalanes, sens perjudici del control de la Generalitat, i ajustant-Ios als
dictats de tot el sector públic, i la política de costos de personal a la legislació reguladora deis empleats públics.
Ates que la manca de pagament de la paga extraordinaria té una evident repercussió pressupostária, prova
d'aixó és que venen imposada per la normativa pressupostária, per ser aplicada a la UB ha de ser aprovada per
aquells órgans resultant contrari a dret donar-li la naturalesa d'un simple acte d'aplicació, motiu pel qual esta
viciada de nullitat de pie dret en haver estat adoptada prescindint totalment i absolutament del procediment
legalment establert, amb infracció del principi d'autonomia de les universitats públiques catalanes.

Tercer.- Endemés, /'acord impugnat esta mancat de la necessaria motivació suficient, per com únicament ha
decidit I'aplicació d'aquelles mesures sense parar atenció a les cornpeíéncies universitáries sense contenir
cap manifestació o consideració envers la justificació presentada i acreditada a part de la simple constatació
de /'entrada en vigor de la L/ei. No hi consta cap altra informació ni indicació del procés lógic d'adopció
d'aquells acords.
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Quart.- Vulneració de la prohibició de retroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals
i fallida del principi de seguretat jurídica i conñanca legítima.

Els actes de reducció salarial de les retribucions de tots els empleats públics que ha suposat la
supressió de la paga extraordinaria del mes de desembre, és una clara vulneració del principi de preservació
deis drets retributius consolidats, i suposa una fallida total i absoluta deis principis d'irretroactivitat de les
disposicions restrictives de drets individuals i de seguretat jurídica, així com del principi de confianca legítima
que en deriva. Per bé que una part de la doctrina considera que els drets econórnics deis empleats públics no
són consolidats fins el moment de meritar-Ios, tanmateix hem d'advertir que és diferent la naturalesa jurídica
de les retribucions basiques i el de les complementaries, aquestes últimes lIigades a les característiques
concretes del lIoc de treball prestat o a la productivitat assolida, variant quan ho fa el I/oc de trebal/ o el
rendiment de I'empleat públic. Pero no és pas el cas de les basiques que no estan sotmeses a cap altra
incidencia més que al fet de trebal/ar i que romanen compreses per I'exercici en curs a partir del moment
d'aprovació per I/ei deis seus pressupostos.

Les sentencies d'1 d'octubre de 1987 i de 9 gener de 1990 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea
consideren vulnerat el principi de protecció de la conñanca legítima en un cas en que, de manera sorprenent,
s'havia redu'it I'import de determinats ajuts en considerar que existia un acte propi previ reconeixent-Ios.
Doncs bé, en aquest cas, també hi ha un "acte preví" propi deis poders públics, que reconeixia determinat
import retributiu als empleats del sector públic: I'aprovació per Llei deis per a 2012 fixant les quanties
concretes que havien de ser abonades puntualment a les dates respectives de venciment, sense necessitat
de cap acte previ de reconeixement, és a dir, de forma autornáfica i també de forma segura; seguretat que
diverses sentencies del TJUE assenyalen com I'element básic que porta a I'aplicació del principi de no
retroactivitat i de seguretat jurídica i confianca legítima. En no haver estat respectat aquest predicat hi ha una
fal/ida total i absoluta deis principis de irretroactivitat de les disposicions restrictives de drets individuals i de
seguretat jurídica proclamats constitucionalment.

La importancia de tots dos principis en el nostre sistema jurídic es constata ja en I'apartat 3 de
I'article 2n del Codi civil en establir taxativament que les I/eis no tenen efecte retroactiu si no disposen el
contrari. Aixó és així perqué la seguretat jurídica, principi inspirador de I'ordenament elevat a la máxima
categoria jurídic en ser un deis pilars de l'Estat de dret, exigeix el coneixement previ de la norma que sera
aplicada en una determinada situació jurídica, de manera que les situacions i relacions jurídiques són regits
per la norma vigent en el moment en que aquel/es esdevenen o es produeixen de forma definitiva, respectant
I'anterior regulació en cas de ser més favorable pels destinataris de la norma; tot aixó s'ha de fer compatible
amb el carácter dinárnic de la legislació i la necessitat, predicable amb carácter general, d'adaptació constant
de la norma a la realitat social que pretén disciplinar o reconéixer, ja que aixó es produeix rniíjancant la
successió normativa i la derogació d'unes disposicions per les que les succeeixen. Pero aquesta successió no
habilita I'aplicació d'una norma o a interpretar un acte en atenció a una altra norma que es promulga amb
posterioritat i sense declaració expressa d'efectes retroactius.

Certesa, predictibilitat i conñanca en I'ordenament vigent són exlqéncles per raó de la seguretat jurídica
que, d'acord amb el vel/ axioma tempus regit actum, condueixen a establir el principi general segons el qual
les normes són, per regla general, no retroactives, I/evat que excepcionalment el/es mateixes disposin el
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contrari. Així ha estat proclamat per la jurisprudencia -fins i tot abans de les vigents normes constitucionals- de
forma reiterada (STS Sala 1a de 16.1.1963, de 22.12.1978, 19.10.1982, i de 25.5.1995), de manera que, amb
independencia del grau de retroactivitat que s'atribueixi a la lIei posterior, fins i tot per admetre un grau feble o
mínim, cal que aquesta així ho disposi, sense perjudici que aixo no s'hagi d'entendre en I'estricte sentit que ho
faci expressament, doncs, a falta de previsió expressa, jurisprudencia i doctrina admeten també la
retroactivitat que resulta tacitament de la norma posterior (SS. 26 maig 1969 i 7 de juliol de 1987),
retroactivitat tacita que ha vingut atribuint tradicionalment a les normes interpretatives, a les complementar.es,
de desenvolupament o executives, a les quals supleixin lIacunes, a les processals, i en general, a les que
pretenen eliminar situacions passades incompatibles amb els fins jurídics que persegueixen les noves
disposicions, perqué d'una altra manera no complirien el seu objectiu (SSTS de 26.11.1934, 17.12.1941,
5.7.1986 i 9.4.1992).

Cal fer dues precisions: la primera, hom no pot inferir que existeix retroactivitat tacita del simple fet que
la nova lIei, com és logic, s'inspiri en una experiencia pretérita (Sentencia de 5.11.1986); la segona, I'aplicació
retroactiva tacita o expressa d'una norma no pot suposar en cap cas que siguin menystinguts o menyscabats
els drets adquirits o en fase d'adquisició, que no pas en expectativa, o situacions beneficioses o favorables
nascudes a I'empara de la normativa de quan es va produir el fet, ja que tal cosa va en contra del dret basic
assenyalat.

En I'exposició de motius del Reial decret Ilei 20/2012, s'expressa que: Es suprimeix durant I'any 2012 la
paga extraordinaria del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents del mes de desembre. Així, la supressió governativa de les pagues del mes de desembre en el
seu import íntegre o total ha estat practicada sense reparar en el fet que ja estava cornpromés el seu
pagament per les lIeis de pressupostos i els empleats públics confiaren legítimament en rebre'l, i
sense atendre al principi general de meritació de les pagues extraordinárles, segons el qual, la
meritació es produeix en proporció al temps de servei prestat des de que va ser abonada I'anterior.

D'acord amb aquest principi de meritació, i ates que els efectes de la disposició estatal, d'acord amb el
que estableix la seva disposició addicional cinquena, són del 15 de juliol del 2012, cada empleat públic ha
generat amb carácter general i com a mínim des del mes de desembre del 2011 un total de 7 mesos i 14 dies
corresponent a I'anomenada paga extraordinaria de Nadal, en el cas que la meritació fos anual. 1, de ser
semestral, d'1 mes i 14 dies (entre els dies 1 de juny i 14 juliol).

Així la dita supressió desplega la seva eficacia de forma retroactiva sobre el dret de percepció total i
puntual pendent només de ser liquidat (no pas acreditat, dones ja ho esta), pero també sobre el dret de
meritació proporcional de la paga extraordinaria generat amb anterioritat a la data d'entrada en vigor de la
norma, privant d'un dret retributiu basic i vulnerant així la prohibició de retroactivitat de les disposicions
restrictives de drets individuals constitucionalment protegit. La doctrina del Tribunal Constitucional és clara
referent a aixo: una norma és retroactiva, als efectes de I'art. 9.3 de la Constitució, quan incideix sobre
relacions consagrades i afecta situacions esgotades, ja que el que prohibeix I'article esmentat és la
retroactivitat, entesa com incidencia de la nova Llei en els efectes jurídics ja produi'ts de situacions anteriors,
de manera que la incidencia en els drets, pel que fa a la seva projecció cap al futur, no pertany al camp
estricte de la irretroactivitat sinó al de la protecció que aquests drets, en el cas que experimentin alguna
vulneració, han de rebre, (STC de 10 de abril de 1986 i 29 de novembre de 1988).
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En virtut d'aquesta doctrina constitucional, hem de concloure que la supressió de les pagues
extraordináries duta a terme per I'acte administratiu impugnat, i a les quals també es refereix I'article 2, en
relació amb els articles 3 a 6, del ROL estatal 20/2012, en portar aparellada I'afectació d'un dret consolidat i
que ha quedat integrat en el patrimoni del subjecte, com és el dret a la percepció de la paga extraordinaria
generada, és una situació constitucionalment il-leqitirna en vulnerar la prohibició de retroactivitat de les
normes sancionadores i restrictives de drets individuals.

Cinque.- No concorre la causa d'excepcionalitat que justifica I'exercici pel Govern de I'habilitació prevista
per I'article 34 de la L1ei 1/2012, de 22 de febrer, de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al
2012, ja que objectivament no consta acreditada ni quantificada la desviació deis ingressos previstos ni I'alteració
de les despeses de personal establertes en la Llei que motiven la necessitat urgent de corregir els objectius de
contenció de la despesa i de reducció del déñcit públic, tot i que és més que evident la situació d'ofec financer de
la Generalitat. Cal advertir que els motius que informen I'adopció de la mesura de reducció de les retribucions
acordada pel Govern es limiten a reproduir l'exíraordnaria situació de crisi económica recollida en I'exposició de
motius de Llei de Pressupostos per al 2012 i, sense cap altre raonament, considera necessari d'implementar les
mesures de generació d'estalvi pressupostari, en materia de despesa de personal, en exercici de I'autorització
prevista en la Llei, que qualifica de carácter excepcional i temporal.

O'acord amb la Llei de Finances Públiques de Catalunya, les desviacions advertides en materia
d'execució de les partides pressupostaries s'han de formalitzar en document comptable que ha de preveure el
supósit de pagament de les retribucions de personal, com és el cas, i que determina el reconeixement de
I'obligació miíjancant notificació personal del crédit no satisfet per I'acte administratiu de suspensió que en
aquest cas no s'ha produ'it, tot i que ha estat suspés el pagament de la paga extraordinaria sense cap mena
de justificació de la causa que la motiva, No obstant, el carácter transitori de la mesura només justifica la
necessitat urgent de disposar, de manera immediata, d'estalvi pressupostari sense cap mena de referencia a la
causa excepcional que la motiva, omissió que constitueix la infracció del requisit essencial establert per la norma
pressupostaria d'habilitació i que obliga al Govern de la Generalitat a justificar objectivament, de forma raonada i
concreta, la reducció addicional de les retribucions del personal i la seva extensió a tot el sector públic dependent.
En aquest sentit, I'autorització legal no pot ser interpretada com un mandat imperatiu de desenvolupament de la
norma pressupostaria sinó una facultat sotmesa a la concurrencia d'una situació excepcional i diferent a la
deficient situació económica general que va informar I'elaboració de la Llei de pressupostos per al 2012 i que, en
el moment de la seva aprovació pel Parlament de Catalunya el dia 22 de febrer (publicada al OOGC el següent
dia 27), resulta necessari acreditar i objectivar l'exsíéncia de la greu i imprevista desviació deis objectius de
contenció de la despesa i de reducció del déficit públic o deis parárnetres econórnics que permetin advertir el
desequilibri pressupostari, omissió que no justifica I'excepcionalitat de les mesures de reducció de les retribucions
adoptades pel Govern de la Generalitat, tot i tenir en compte que I'aprovació del pressupost per al 2012 dóna
continu'itat a les mesures de contenció adoptades en els exercicis 2010 i 2011 anteriors.

El mateix hem de predicar envers I'actuació del "Gobierno", Referent a aixó, cal aclarir que no ens trobem
davant d'una situació nava sinó davant d'una crisi que va cornencar fa ja alguns anys, sent breu I'única
argumentació que fa en I'exposició de motius per motivar la situació extraordinaria en es mentar únicament "la
propia naturalesa d'aquesta cris!", i per motivar la urgencia "la celeritat amb que s'han d'emprendre

10



les reformes en el nostre sistema d'ocupació pública que contribueixi a retorcer la garantía de compliment deIs
compromisos adquirits per Espanya en materia de despesa pública", modificant amb aquesta mesura el
pressupost aprovat només 15 dies abans amb la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de
l'Estat per al 2012 (BOE del 30.6.2012), aprovada per les Corts, no podent haver donat temps, pel tan curt
termini, a noves raons d'urqéncia que expliquin i possibilitin I'aprovació pel "Gobierno" del Reial decret lIei, ja
que la "situació económica" en que el fonamenta ja existia quinze dies abans. No pot haver "urgencia", en el
cas de la supressió de la paga extraordinaria de desembre, ja que es merita 1'1 de desembre, amb el que
havia prou temps per NEGOCIAR amb els interlocutors socials i tramitar una lIei que hauria definit qui, com i
quant n'ha de ser privat, si fos el cas.

Tot plegat acredita que la mesura adoptada, així com el conjunt de les retallades que estem patint, no
venen causades exclusivament per la crisi económica general causada -ja no és cap secret- per I'afany
desmesurat de lucre -llogre- de qui ostenta el capital, especialment financer, sinó també per la manca de
planificació, programació i prospectiva deis gestors polítics responsables de prendre les decisions, és a dir,
d'una molt gran seva incapacitat.

Sisé- Vulneració per infracció del principi de seguretat jurídica, restringint drets individuals, com el
dret a la propietat privada, i vulnerant els drets consolidats del personal a qui es dirigeix, afectant-Ios
retroactivament. Segons la normativa básica invocada, a saber: l'Estatut d'Autonomia (constitució interna), la
Carta de drets fonamentals de la UE, i la Constitució espanyola, tota persona té dret al respecte deis seus
béns; ningú pot ser privat de la seva propietat més que per causa d'utilitat pública i en les condicions previstes
per la lIei i els principis generals del dret internacional. A aquests efectes, hem d'entendre que el treball
productiu de I'individu, i, per tant, la remuneració o salari que obté pel mateix, integren el seu patrimoni, el
qual s'ha vist afectat per la decisió de suprimir el pagament de la paga extraordinaria de constant referencia,
ja que s'ha vist privat d'una part d'aquest patrimonio Ates que el treball productiu podem definir-lo com aquell a
través del qual es proveeix la persona deis mitjans materials o béns económics que necessita per
subsistir. Peró en una realitat social en la qual els fruits directes del treball, en virtut de la nota
d'alienetat són atrlbuits directament a persona -ñslca o jurídica- diferent de qui ha executat el treball,
no és sinó el salari o compensació económica per aquell el que s'integra en el patrimoni
del treballador, ja que aquest no és el propietari deis mitjans de producció, i molt menys en l'ámblt que ens
ocupa -les administracions públiques.

Doncs bé, el salari que perceben els empleats públics, considerat en termes anuals, que és, com diem,
el que constitueix el seu patrimoni respecte de I'activitat laboral que desenvolupa, es configura com un dret
consolidat dins de la relació bilateral i sinallaqrnáfica de prestació deis seus serveis a l'Administració, en virtut
de la qual, obté aquell. Com ha assenyalat el Tribunal Suprem, les administracions públiques poden alterar
I'estructura retributiva mes no poden rebaixar el sou als empleats, lIevat deis complements absorbibles (com
així fa, per exemple, la disposició transitoria 1a EBEP): STS. de 19.12.1986, 26.10.1994, 29.5.1995,
19.2.1996,14.10.1996,30.12.1998, i 21.9.1999). Reiteradament ha considerat que, dins l'árnbit de la funció
pública, només cap el reconeixement de dos tipus de drets adquirits: aquells que es refereixen a la naturalesa
de la tasca desenvolupada i els que es refereixen al muntant consolidat de les seves retribucions. És
summament significativa la Sentencia (Sala 3a, seco 7a) dictada el 29 de maig de 1995, en el recurs número
1311/92, la qual, en el seu fonament de dret quart, assenyala:
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O'altra banda, en la sentencia de 12 de juliol de 1991 déiem que díns I'ampli camp que la nOGÍó
estatutaría del regím jurídíc deIs funcíonarís ofereíx als poders públícs per íntroduir innovacions en aquest
regim, sense que davant les mateixes resulti eñcec ínvocar la intangibilítat característica deIs drets adquirits, la
jurísprudencia, acompanyada en la seva doctrina per una usual practica normativa, ha delímítat aquel! camp
en sostenír que encara que no pot incloure entre els drets adquirits el manteniment d'una determinada
estructura de les retribucions, peró sí mereix aquella qualificació /'import consolidat de les mateixes, a
qui normalment sol atendre, en cas que el nou regim el dismínueixí, míljangant la técnce deIs complements
personals i transitoris, absorbibles per futurs augments (sentencies de 17 de febrer i 11 de juliol de 1988).

Igualment, el Tribunal Constitucional va resoldre el debat deis drets adquirits en la Sentencia
núm. 99/1987, d'11 de juny, en el recurs d'inconstitucionalitat plantejat respecte de la Llei 30/1984, de 2
d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública:

... Val a dir que I'eficacia i protecció del dret individual-neixi d'una relació pública o d'una privada-
dependra de la seva naturalesa i de la seva assumpció més o menys plena pel subjecte, del seu ingrés en el
patrimoni de I'individu. Per aixo s'ha dit que la doctrina -i la practica- de la irretroactivitat només és aplicable
als drets consolidats, assumits, integrats en el patrimoni del subjecte, i no els pendents, futurs, condicionats i
expectatives, segons reiterada doctrina del Tribunal Suprem ...

Per continuar assenyalant:
... Que, per aixo, cal reiterar la solució mantinguda per la sentencia d'aquest Tribunal abans esmentada

(108/1986 de 29 juliol), en dir que la invocacíó del principi d'irretroactivitat no pot presentar-se com una
defensa d'una ínadmissible petrificacíó de I'ordenament jurídic (STC 27/1981 de 20 juliol, 6/1983 de 4 febrer,
entre altres), i d'aquí la prudencia que la doctrina del Tribunal Constitucional ha mostrat en I'aplícacíó del
referit principi, assenyalant que només pot afirmar que una norma és retroactiva, als efectes de I'art. 9.3
CE, quan incideix sobre "relacions consagrades" i "afecta situacions esgotades", i que "el que es
prohibeix en I'art. 9.3 és la retroactivitat entesa com incidencia de la nova L/ei en els efectes jurídics ja
produi'ts de situacions anteriors, de manera que la incidencia en els drets, pel que fa a la seva projecció
cap al futur, no pertany al camp estricte de la irretroactívitat (STC 42/1986 de 10 abril).

Conseqüentment, esta fora de tot dubte que els drets económics deis funcionaris públics, i que resulten
afectats per la decisió governativa de referencia, estan dins deis que preveu I'article 17 de la CDFUE, motiu
pel qual creiem que no dubte en reconeixer que els drets económics deis empleats públics estan dins el
conjunt de drets económics que reconeix i protegeix la dita Carta.

Es pretén, amb la mesura governativa aquí recorreguda, atorgar als drets económics deis empleats
públics el carácter de "despesa administrativa" o "de gestió" com si estiguéssim parlant d'un consumible
més. És a dir, han actuat les administracions públiques com si el poder de disposició de les remuneracions
deis empleats públics els correspon i no als seus legítims propietaris. És a dir, es pretén negar el carácter de
dret al que en rigor ho és: el dret a una remuneració justa és un dret económic i no una gracia arbitraria,
variable o improvisada. És un dret que neix d'una obligació legal i que és conseqüéncía de I'exercici d'un
deure. Un dret de tipus económic, líquid i avaluable, amb incidencia en el trañc i en el rnercat, amb plena
identitat, dones, amb el dret a la propietat. La manca de pagament de la paga suposa, dones, la vulneració
d'aquest dret a més de contribuir a I'empobriment deis empleats afectats i, per extensió, de tot el país, motiu
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pel qual afirmem categ6ricament que va en contra deis interessos generals i només obeeix tristament a
criteris comptables de poca volada.

D'aquesta manera, no cap, de cap manera, que es pugui prendre la decisió de prescindir d'aquesta
despesa com una mesura purament estalviadora, sense més repercussió que la de la que afecta les arques
públiques. S'obvia així el carácter de dret constitucionalment reconegut i emparat. Prendre una mesura de
tipus polític com és aquesta sota I'empara de I'estalvi en les arques públiques esta tan allunyat de I'esperit i la
norma constitucional com ho estan les confiscacions.

Havent determinat amb la supressió de la paga extraordinaria una reducció de les retribucions deis
empleats públics afectats, en els termes establerts, el que esta ciar és que aquesta reducció suposa una
afectació negativa en el seu patrimoni i en els seus drets consolidats, vulnerant tant els principis de
seguretat jurídica i d'irretroactivitat normativa, com el dret a la propietat privada, no només pel que fa
a la seva proclamació constitucional, trobant-se per tant viciada de nul-litat I'actuació administrativa
acordant les minoracions o descomptes retributius, pel que entenem que és procedent que declari la
nullitat i l'anul·li.

Seté.- Subsidiáriament a la petició principal de nulItat de I'actuació administrativa, formulem una reclamació
parcial de la paga extra de desembre del 2012.

Com ja establl I'article 33 de la Llei 33/1987, de 23 de desembre, de pressupostos generals de I'estat
per a 1988, al qual es remet expressament I'article 26 de la Llei 2/21012:

Les pagues extraordinaries deIs funcionaris de /'Estat es merítaran el primer dia habíl deIs mesos de juny i desembre i amb
referencia a la situació i dret del funcionari en aquestes dates, excepte en els següents casos:
Quan I temps de serveis prestats fíns al dia en que es meríti la paga extraordinaria no comprengui la totalitat deIs sis
mesos immediats anteriors als mesos de juny o desembre, l'ímport de la paga extraordinaria es reduira proporcionalment,
computant cada dia de serveis prestats en /'import resultant de dividir la quantia de la paga extraordinaria que en la data
de la seva merítació hagués correspost per un període de sis mesos entre 182 (cent vuitanta-tres en anys de traspas) o
cent vuitanta-tres dies, respectivament.

Les dites disposicions ordenen no pagar als funcionaris públics part d'unes retribucions que ja s'han
meritat quan entra en vigor el dia 15 de juliol, ja que les pagues exíraordináries deis funcionaris són
semestrals, acreditades per dies, la primera el primer dia hábil del mes de juny, la segona el primer de
desembre, i la deis laborals són anyals amb dates de venciment al 30 de juny i al 20 de desembre.

Aplicant literalment la norma esmentada segons diu I'article 3 del Codi Civil, la qual estableix que I'extra
de juny es merita de 1'1 de desembre de I'any anterior fins al 31 de maig del següent i per abonar al juny, i
I'extra de desembre, des de 1'1 de juny fins al 30 de novembre abonant-Ia al desembre, significa que abans de
I'entrada en vigor s'han meritat 44 dies de I'extra de desembre, és a dir, els dies corresponents al mes de juny
i els de juliol. Així com les parts proporcionals deis complements de específic o pagues addicionals
equivalents d'1/14 part que s'abonaria amb l'extraordinaria de desembre. I en el cas deis laborals un total de 7
mesos i 14 dies.

Vuité.- També concorre la nutlitat de pie dret predicada per I'atemptat a la lIibertat sindical i al dret a la
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negociació col 'lectiva, en haver prescindit de la negociació col-lectiva de la que són titulars les seccions sindicals
reclamants amb carácter previ a I'adopció de la resolució o decisió d'implementar les mesures suara
esmentades. La vulneració del dret fonamental a la lIibertat sindical, en la seva dimensió relativa a la negociació
col 'lectiva en que incorre de manera flagrant la decisió, s'evidencia amb les següents consideracions:

L'actuació impugnada és un acte destinat a una pluralitat de subjectes determinats com són els
empleats d'aquesta Universitat que ha incidit, modificant-Ios unilateralment, en un conjunt d'acords i pactes
subscrits amb les organitzacions sindicals i amb la representació deis empleats que actuen en l'ámbit de la
prestació de serveis del personal, i mitjan(fant la fixació d'unes mesures en l'árnbit de I'ocupació pública de forma
unilateral i sense cap procés de negociació amb les organitzacions sindicals representatives del personal de les
administracions publiques.

En general, afecta els acords i pactes sindicals, i també priva d'eflcácia al conveni collecfu que regeix
les condicions de treball del personal laboral.

El dret a la negociació collecñva no té exclusivament una dimensió legal, sinó que per una part és
objecte de reconeixement exprés per I'article 25 de la Llei orqánica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de
l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en concordanca i per imperatiu de I'article 15 del mateix Estatut de
Catalunya, pels articles 27 i 31,1 de la Carta deis drets fonamentals de la Unió Europea (2010/C 83/02), i per la
Constitució espanyola -art. 37 CE-, i de la mateixa manera, constitueix una manifestació de la lIibertat sindical
reconeguda igualment en I'article 28 CE, com ha declarat el Tribunal Constitucional. És per aixo que es pot dir
que no és un dret completament disponible per Iexecuñu.

En l'ambit de la negociació en I'ocupació pública es recull una garantia institucional que la fixació de les
condicions de treball s'ha de dur a terme després de la negociació amb les organitzacions sindicals
representatives deis empleats públics. Es tracta d'una obligació que obliga als poders públics malgrat les seves
potestats "polítiques", és a dir, excloses del control jurisdiccional. Aixó no vol dir que sigui un dret absolut o que
no pugui ser susceptible de limitacions o restriccions, pero hauran de ser justificades, ser raonables i
proporcionades, a fi de no limitar de forma innecessaria el dret fonamental a la lIibertat sindical. Si es tracta del
personal laboral que presta serveis en Iambit del sector públic, igualment la negociació collecñva disposa d'una
garantia institucional davant I'actuació unilateral de l'Administració a I'hora de fixar noves condicions salarials i
retributives enfront de les que venien resultat d'aplicació en virtut deis diferents convenis collecfíus subscrits. A
més de que I'increment de la massa salarial és una materia sobre la qual s'integra el deure de negociar la seva
inclusió en el projecte de lIei de pressupostos, l'anélisi de la legislació laboral posa en evidencia que hi ha una
garantia institucional del dret a la negociació collecíiva davant els supósits en que es modifiquin les condicions
retributives que venia regulant la negociació col 'lectiva,

Certament, hi ha una consolidada doctrina constitucional que ha ressaltat l'eficácia immediata i directa
de la Llei sobre els convenis collectus que estiguin en vigor en el moment de ser dictada aquella, imposant una
subjecció incondicionada a les seves determinacions i per tant, modificant o deixant sense efecte el que el
conveni collectiu havia regulat, en la mesura que sigui incompatible amb les noves determinacions del
legislador, L'establiment d'unes noves condicions excepcionalment pejoratives per als empleats públics,
diferents de les que regien, sense haver substanciat préviament cap procés de negociació, en no haver sotmés
la mesura a cap instancia amb participació sindical, i haver adoptat des de la perspectiva de la unilateralitat com
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un fet consumat.

La doctrina del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional evidencia tota una serie de límits i
condicionants que han de concórrer perqué les decisions polítiques puguin deixar d'aplicar, suprimir o derogar el
resultat de la negociació collecfiva que ha subscrit o validat el mateix Govern en I'exercici de les seves
competencies. Ha reconegut una garantia institucional de la negociació col·lectiva, manifestació del dret a la
lIibertat sindical, que forma part del nostre ordenament jurídic, tant internacional com a nivell constitucional i
legal.

A I'hora de justificar I'afectació a la vigencia deis acords, pactes i convenis col·lectius, no ens resulta
desconeguda la mesura continguda en I'article 38.10 de l'Estatut basic de I'empleat públic -EBEP-. Tanmateix,
no és possible justificar-ho amb una política que suposadament (no esta pas demostrat objectivament) endega
processos de generació d'estalvis pressupostaris per tal de complir els objectius i principis d'estabilitat
pressupostana i disciplina fiscal -justificació formal de la dita "retallada"- i menys encara que justifiqui i excusi
I'obligatorietat de la negociació amb les organitzacions sindicals, la qual, insistim, és manifestació del dret
fonamental a la lIibertat sindical que requereix d'una qualificadíssima protecció. Co és, per tal que cedeixi el dret
fonamental, s'ha de demostrar complidíssimament la raó i justificació de la mesura que hi atempta. En realitat, la
mesura implantada per l'Acord és pura i simplement la fixació d'una reducció de les condicions laborals per al
conjunt del sector públic realitzada pel Govern, de la qual és concreció en l'ámbit que ara ens ocupa la resolució
impugnada.

Com ha reconegut la doctrina del Tribunal Constitucional, I'article 37.1 de la Constitució reconeix el dret
de negociació col-lectiva i d'ell en deriva tant la garantia d'una lIibertat negocial com l'existéncia d'un mandat per
establir un sistema eñcac de negociació, havent destacat el Tribunal Constitucional en SSTC 4/1983 de 28 de
gener, 12/1983 de 22 de febrer, 37/1983 de 11 de maig, 59/1983 de 6 de juliol, 74/1983 de 30 de juliol, 118/1983
de 13 de desembre, 45/1984 de 27 de rnarc, 73/1984 de 27 de juny, 39/1986 de 31 de marc, 104/1987 de 17 de
juny, 75/1992 de 14 de maig, 164/1993 de 18 de maig, 134/1994 de 9 de maig, 95/1996 de 29 de maig i 80/2000
de 27 de marc, que la negociació col-lectiva forma part del dret de Ilibertat sindical, concebut com a miíja
primordial d'acció sindical per al compliment deis fins constitucionalment reconeguts als sindicats en I'article 7 de
laCE.

A més, la Llei orqanica de lIibertat sindical reconeix en el seu article 2.2 el dret de les organitzacions
sindicals a la negociació col·lectiva, sense distincions o matisacions respecte deis funcionaris públics. Aquest
mateix dret s'infereix a la vista deis Convenis Internacionals ratificats pel Regne d'Espanya, en especial els
Convenis núm. 151 y 154 de la OIT, que imposen I'obligació d'adoptar procediments que permetin la
participació deis representants deis empleats públics en la determinació de les condicions d'ocupació i que la
negociació collecfiva sigui aplicable i respectada en les administracions públiques.

El dret a la negociació collecfiva forma part del contingut essencial del dret a la lIibertat sindical en la
seva vessant funcional, perque la negociació collecñva és un mitja necessari per a I'exercici de I'acció sindical
que reconeixen els articles 7 i 28.1, i parqué la lIibertat sindical compren inexcusablement també aquells mitjans
d'acció sindical (entre ells la negociació collectva) que contribueixen a que el sindicat pugui desenvolupar
I'activitat a la qual esta cridat per les normes fonamentals a dalt especificades, ates que s'ha entes així per la
doctrina constitucional, en la qual s'ha defensat que la Ilibertat sindical integra els drets d'activitat i els mitjans
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d'acció que, per contribuir de manera primordial a que el sindicat pugui desenvolupar les funcions a les que és
cridat per I'article 7 CE, constitueixen el nucli mínim i indispensable de la lIibertat sindical (SSTC 11/1981, de 8
d'abril, 37/1983, d'11 de maig, 95/1985, de 29 de juliol, 9/1988, de 25 de gener, FJ 2, 51/1988, de 22 de marc,
FJ 5, i 127/1989, de 13 de juliol, FJ 3). Entre aquests drets d'activitat i mitjans d'acció aquest Tribunal ha vingut
incloent el dret a la negociació col-lectiva (SSTC 4/1983, de 28 de gener, 12/1983, de 22 de febrer, 37/1983, de
11 maig 1959/1983, de 6 de juliol, 74/1983, de 30 de juliol, 118/1983, de 13 de desembre, 45/1984, de 27 de
marc, 73/1984, de 27 de juny, 39/1986, de 31 de rnarc, 104/1987, de 17 de juny, 124/1988, de 23 de juny, FJ 5,
75/1992, de 14 de maig, 164/1993, de 18 de maig, 134/1994, de 9 de maig, 95/1996, de 29 de maig, 80/2000,
de 27 de rnarc i 121/2001).

El contingut essencial propi de la negociació collecfiva integra própiament cinc facultats: la de
negociació, la d'elecció del nivell de negociació, la de selecció deis continguts negociables, la de forca vinculant
del conveni i la d'administració del que s'ha pactat, havent entes la doctrina científica que aquest conjunt de
facultats defineix I'espai constitucional de la negociació col-lecnva i també que ha de ser immune a les
inqeréncies i intromissions públiques davant I'autonomia col, lectiva (Sentencia de l'Audiéncia Nacional de 10 de
maig de 2010, actuacions 41/2010, que tot i que ha estat cassada pel Tribunal Suprem i sotmesa a I'empara del
Tribunal Constitucional).

La restricció de drets fonamentals ha de recolzar-se en la propia norma catalana, europea, i espanyola
que els estableix, sent insuficient el seu suport en simples interessos apreciats per I'executiu, i es manté aquest
mateix criteri en el Conveni Europeu de Drets Humans que utilitza reiteradament la coneguda cláusula de
"mesures necessaries en una societat democrática, mitiancant la qualla restricció deis drets proclamats només
es pot fer per salvaguardar determinats valors (seguretat pública, salut, imparcialitat judicial, etc.).

La ponderació entre els interessos en joc s'ha de recolzar necessáriarnent en el principi de
proporcionalitat, que és I'eina utilitzada per aclarir si els actes que restringeixen els drets fonamentals han
respectat els Iímits establerts per les normes fonamentals, resultant necessari per a aixó superar un triple test: 1)
Que la intervenció sigui adequada per assolir la finalitat que es propasa. 2) Que la intervenció sigui necessaria,
de manera que no capiga una altra alternativa menys costosa. 3) Que sigui proporcionada en sentit estricte,
entenent com a tal, que no suposi un sacrifici excessiu del dret o interes sobre el qual es produeix la restricció
del dret.

No s'ha justificat degudament la necessitat de la mesura decidida, concorrent diversitat de parers i punts
de vista que s'han expressat en la majoria de tribunes públiques, algunes d'elles perfectament fonamentades
que fortament contesten a nivell públic la justificació i motivació donades i que no assoleixen el mínim necessari
per justificar el sacrifici del dret fonamental.

Les raons excepcionals per dur a terme el necessari equilibri pressupostari deis comptes públics pot
actuar com un Iímit al deure d'atendre la negociació collecfiva, el que pot suposar restriccions addicionals, pero
en tot cas la justificació del sacrifici d'aquest dret fonamental només cobreix el canon de constitucionalitat
miíiancant la raonabilitat, la justificació, la idoneitat, la transparencia (participació) i la proporcionalitat de la
mesura.

L'excepcionalitat i gravetat de la situació económica no té correspondencia amb I'exclusió previa d'un
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procés negociador, substanciat amb bona fe amb vista a arribar a un acord, al marge del resultat que hagués
pogut ten ir, ates que es tracta d'un dret individual deis empleats públics exercit col·lectivament, tal i com disposa
I'article 15 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de I'estatut básic de I'empleat públic. Aquest dret a la negociació és
entes per I'article 31.2 del mateix EBEP com el dret a negociar la determinació de les condicions de treball deis
empleats de les AAPP, incloent (art. 37) I'aplicació de I'increment de les retribucions, la determinació i aplicació
de les retribucions cornplementaries, els plans de previsió social, els criteris de I'acció social, les previstes a la
legislació de prevenció de riscos laborals, i les condicions de treball i retributives sotmeses al principi de reserva
de lIei. I tot aixó són bases del regim estatutari deis funcionaris i normativa laboral básica, d'acord amb la
disposició final primera.

En conclusió, la imposició de la supressió de la paga extra, implica la vulneració del dret fonamental a la
lIibertat sindical i a la negociació col-lectiva, amb afectació del dret a la seguretat jurídica, quan aquesta
unilateralitat es projecta sobre la reducció de les condicions laborals del personal de les administracions
públiques, ja que implica afectar la garantia institucional d'aquest dret fonamental.

En relació amb aixó, és convenient aturar-se en la singularitat que els processos previs de dialeg social
aporten al procediment legislatiu. És indubtable, i no sembla necessari recordar aquí, el valor transcendent del
dialeg social en el nostre Estat social i democrátic de dret (art. 1.1 CE) i la importancia de la participació de les
organitzacions sindicals i empresarials en el procediment d'elaboració de les lIeis que puguin afectar els
interessos económics i socials a la defensa i promoció contribueixen significadament (art. 7 CE). És ciar també
que aquests processos de dialeg social, precisament per venir en nombroses ocasions referits a projectes de
reforma de les institucions del mercat de treball o deis sistemes de protecció social, poden estar condicionats per
la necessitat de donar resposta immediata a conjuntures económiques o socials problernatiques, en les que la
utilització de la legislació d'urqencia, després de la conclusió del procés de dialeg, pot aparéixer plenament
justificada (STC 23/1993, de 21 de gener, FJ 5).

Ara bé, els convenis internacionals ratificats pel Regne d'Espanya són normes supra legals per
sobre fins i tot de les lIeis laborals ordnáries i, per tant, molt per sobre d'un ROL, segons disposa I'article 96
de la Constitució espanyola: Els tractats internacionals valídament celebrats, una vegada publícats oficialment
a Espanya, formaran part del ordenament intern. Les seves disposicions només podran ser derogades,
modificades o suspeses en la forma prevista en els mateixos tractats o d'acord amb les normes generals del
dret internacional. I que d'acord amb el mateix article 10.2 de la Constitució: Les normes relatíves als drets
fonamentals i a les llíbertats que la Constítució reconeix, s'interpretaran de conformitat amb la Declaració
Universal de Drets Humans i els tractats i acords internacíonals sobre les mateixes materies ratíficades per
Espanya.

Entre aquests convenis internacionals es troben els de l'OIT, no només els classics 87 i 98 relatius a la
lIibertat sindical i negociació col, lectiva, que constitueixen normes básiques fonamentals de carácter universal
d'acord amb la Oeclaració de l'OIT de 1998, sinó també els ja invocats convenis 151 i 154 sobre la negociació
col-lectiva (el primer d'ells específic per a les administracions públiques), ratificats igualment per Espanya, i
les Recomanacions núm. 91 sobre els contractes collecfius de 1951, núm. 159 sobre les relacions de treball
en les administracions públiques de 1978, i núm. 163 sobre la negociació collecfiva de 1981.
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En aquest apartat convé recordar que també el Comité de Llibertat Sindical de l'OIT ha declarat que "el
dret de negociar /liurement amb els ocupadors les condicions de treball constitueix un element essencial de la
/libertat sindical".

També resulta de transcendental importancia que la normativa básica deis empleats públics de I'Estat
(Llei 7/2007), estableix un reconeixement explícit deis convenis internacionals en materia de negociació
col, lectiva quan en el seu article 31.8 estableix que "Els procediments per determinar condicions de treball en
les administracions públiques tindran en compte les previsions establertes en els convenis i acords de
cetéae: internacional ratíficats per Espanya ".

Els convenis de l'OIT que entenem conculcats són els següents:

./ Número 87 (Conveni sobre la lIibertat sindical i la protecció del dret de sindicació,
1948). Ratificat per Espanya, el 20 d'abril de 1977 .

./ Número 98 (Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva, 1949). Ratificat per
Espanya, el 20 d'abril de 1977 .

./ Número 151 (Conveni sobre la protecció del dret de sindicació i els procediments per determinar
les condicions d'ocupació en l'Administració Pública). Ratificat per Espanya el 1984.09.18 .

./ Número 154 (Conveni sobre la negociació col·lectiva, 1981). Ratificatper Espanya, el 11 de
novembre de 1985.

En concret, i de manera resumida, els continguts vulnerats són els següents:

a) Violació de I'art. 4 del Conveni 98 sobre dret de sindicaeió i negociació col·lectiva.

S'han d'adoptar mesures adequades a les condicions nacionals, quan aixó sigui necessari, per estimular i fomentar
entre els empresaris i les organitzacions d'ocupadors, d'una banda, i les organitzacions de treballadors, per altra, el pie
desenvolupament i ús de procediments de negociació voluntaria, a fi de reglamentar, per mitja de contractes
col'lectius, les condicions d'ocupació.

b) Violació del Conveni 151 sobre la protecció del dret de sindieació i els procediments per determinar
les eondicions d'ocupació en l'Administració Pública, 1984, en els articles 4, 7 i 8.

1. Els empleats públics gaudiran de protecció adequada contra tot acte de discriminació antisindical en relació amb la
seva ocupació.
Artic/e 7
S'han d'adoptar, si cal, mesures adequades a les condicions nacionals per estimular i fomentar el pie
desenvolupament i utilització de procediments de negociació entre les autoritats públiques competents i les
organitzacions de treballadors públics sobre les condicions d'ocupació, o de qualssevol altres metodes que permetin
als representants deis empleats públics participar en la determinació de les condicions.
Article 8
La solució deis conflictes que es plantegin amb motiu de la determinació de les condicions de treball s'haura de tractar
d'aconseguir, de manera apropiada a les condicions nacionals, per mitja de la negociació entre les parts o mitjanqant
procediments independents i imparcials, com ara la mediació, la conciliació i I'arbitratge, establerts de manera que
inspirin la confianqa deis interessats.

e) Violació del Conveni 154 sobre foment de la negoeiaeió col, lectiva, 1981, en els artieles 5, 6, 7 i 8.
Artic/e 5
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t.S'han d'adoptar mesures adequades a les condicione naciona/s per fomentar la negociació col·lectiva.
2. Les mesures a que es refereix el paragraf 1 d'aquest articJe han de tenir per objecte que:
a) la negociació col, lectiva sigui possibilitada a tots els empresaris i totes les categories de trebal/adors de les
branques d'activitat a que s'apliqui aquest Conveni;
b) la negociació col, lectiva sigui progressivament estesa a totes les materies a que es refereixen els apartats a), b) i e)
de {'article 2 d'aquest Conveni;
e) sigui fomentat {'establiment de regles de procediment convingudes entre les organitzacions deIs ocupadors i les
organitzacions deIs trebal/adors;
d) la negociació col'lectiva no resulti obstaculitzada per la inexistencia de regles que regeixin el seu desenvolupament
o la insuficiencia o el cetéaet impropi d'aquestes regles;
e) els organs i procediments de solució deIs conflictes labora/s estiguin concebuts de manera que contribueixin a
fomentar la negociació col·lectiva.
ArticJe 6
Les disposicions d'aquest Conveni no han d'obstaculitzar el funcionament de sistemes de relacions de trebal/ en que la
negociació couectiv» tingui I/oc en el marc de mecanismes o d'institucions de conciliació o d'arbitratge, o de tots dos
alhora, en que participin volunt8riament les parts en la negociació col, lectiva.
Article 7
Les mesures adoptades per les autoritats públiques per estimular i fomentar el desenvolupament de la negociació
co¡'¡ectiva han de ser objecte de consultes previes i, quan sigui possible, d'acords entre les autoritats públiques i les
organitzacions d'ocupadors i de trebal/adors.
ArticJe 8
Les mesures previstes per tal de fomentar la negociació col, lectiva no han de ser concebudes o aplicades de manera
que obstaculitzin la /libertat de negociació couecuve.

El RDL 20/2012, implica també una directa vulneració del principi de negociació col'lectiva que la
doctrina del Comita de L1ibertat Sindical ve establint de manera molt clara l relterada:

1008. La suspensió o la derogació -per via de decret, sense I'acord de les parts- de convencions
coUectives pactades lIiurement per les mateixes, viola el principi de negociació coUectiva lIiure i voluntaria
que estableix I'article 4 del Conveni núm. 98.

Si un govern vol que les cláusules d'una convenció col, lectiva vigent s'ajustin a la política económica
del país, ha de tractar de convencer les parts que tinguin en compte voluntáriament tals consideracions,
sense imposar-Ios la renegociació deis convenis collecfius vigents.

D'altra banda, I'art. 7 del Conveni 154 imposa que "les mesures adoptades per les autoritats públiques
per estimular i fomentar el desenvolupament de la negociació coUectiva han de ser objecte de consultes
prévies i, quan sigui possible, d'acords entre les autoritats públiques i les organitzacions d'ocupadors i de
treballadors '. Es tracta d'un mandat als poders públics deis diferents estats membres de l'OIT, inclosos els
seus governs i Parlaments, que no poden dictar normes que afecten el dret del treball, drets sindicals o
negociació col-lecüva sense la previa obertura d'un període de consultes amb les organitzacions sindicals i
patronals, I'incompliment, com en aquest cas, suposa també la vulneració del Conveni de l'OIT.

En el mateix sentit es pronuncia la Recomanació 113, el paráqraí 1.1) insisteix que:
S'haurien d'adoptar mesures apropiades a les condicions naciona/s per promoure de manera efectiva la consulta i la

co¡'¡aboració, en les branques d'activitat economce i en {'ambit nacional, entre les autoritats públiques i les
organitzacions d'ocupadors i de trebal/adors, així com entre les propies organitzacions, per a la realització deIs
objectius previstos en els paragrafs 4 i 5 i per altres qüestions d'interes comú que puguin ser determinades per les
parts.
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Assenyalant precisament el paráqrat 5 entre aquests objectius es traba aconseguir que les autoritats
públiques competents demanin en forma adequada les opinions, I'assessorament i I'assisténcia de les
organitzacions de ocupadors i de treballadors respecte de la preparació i aplicació de la legislació relativa als
seus interessos.

Complernentáriament, el Comité de Llibertat Sindical de l'OIT s'ha manifestat amb molta reiteració
sobre casos en qué els poders d'un Estat han actuat en aquestes matéries sense consulta previa a les
organitzacions sindicals (tal com han actuat els Governs espanyol i catala). Entre molts cal ressenyar els
següents:

1019. El recurs reiterat a restriccions legislatives de la negociació col' lectiva només pot tenir, a /larg
termini, un efecte nefast i desestabilitzador sobre el clima de les relacions laborals si el legislador intervé amb
freqüencia per suspendre o anul . lar I'exercici deIs drets reconeguts als sindicats i als seus membres.

A més, aixó pot minar la confianca deIs treba/ladors en el significat de I'afiliació a un sindicat. Els
possibles membres o adherents poden veure així induí'ts a considerar que és inútil adherir-se a una
organització amb la finalitat principal representar els seus membres en les negociacions col . lectíves si
compro ven que els resultats d'aquestes s'anu¡'¡en sovint per via legislativa.

1038. (...) La Comissió és conscient que «la negociació conecúve en el sector públic exigeix la
verificació deIs recursos disponibles en els diferents organismes o empreses públíques, que aquests recursos
estan condicionats pels pressupostos de I'Estat i que el període de vigencia deIs contractes conectius en el
sector públíc no sempre coincideix amb la vigencia de la /lei de pressupostos de I'Estat, la qual cosa pot
plantejar dificultats». En conseqüencia, la Comissió pren nota enterament en compte les greus dificultats
financeres i pressupostaries que han d'afrontar els governs, sobretot en períodes d'estancament económic
general i prolongat. Ara bé, sense perjudici de I'anterior, la Comissió considera que les autoritats haurien
privilegiar tant com sigui possible la negociació co¡'¡ectiva com a mecanisme per determinar les condicions
d'ocupació deIs funcionaris, si per raó de les circumstancies aixó no és possible, aquesta classe de mesures
s'haurien d'aplicar durant períodes limitats i tenir com a fi la protecció del nive/l de vida deIs treba/ladors
més afectats. En altres paraules, hauria de trobar un compromís equitatiu i raonable entre, d'una banda, la
necessitat de preservar fins on sigui possible I'autonomia de les parts en la negociació i, per altra, el deure
que incumbeix als governs d'adoptar les mesures neceesénes per superar les seves dificultats
pressupostaries.

1040. En contextos d'estabílització económica s'ha de donar prioritat a la negociació co¡'¡ectíva per
regular les condicions de treball deIs seus funcionaris, en /loc de preferir promulgar una /lei sobre limitació deIs
salaris en el sector públic"

La supressió de la paga extraordinaria de desembre del 2012 deis empleats públics, suposa una
substancial disminució deis seus salaris, sense que, com ja s'ha exposat en aquest escrit, hagi existit
negociació col-lectiva alguna amb els seus representants, praduint la vulneració greu d'aquesta recomanació
del Comité de Llibertat Sindical, ja que el govern espanyol ha preferit legislar en aquesta materia per la via
d'urgéncia, obviant la negociació col·lectiva.
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1041. El Comité va deplorar que malgrat les seves anteríors crídes a un govern perque s'absfíngués
d'intervenir en el procés de negociació col, lectiva, hagi omés un cop més donar prioritat a la negociació
col' lectiva com a mitja per negociar un canvi en les condicions d'ocupació deIs funcionaris públics, i que
I'autoritat legislativa hagi considerat necessari promulgar la /lei sobre la setmana de treba/l reduída i la
remuneració del sector públic, sobretot tenint en compte que aquesta /lei és immediatament posterior a la
intervenció legislativa per la qual es van congelar e/s salaris del sector públic per un període d'un env.

El títol 111de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a I'any 2012, (BOE
30 juny 2012), articles 22 a 38, estable ix les retribucions deis empleats públics per al present
exercici. Aquesta norma va entrar en vigor 1'1 de juliol de 2012. El Reial decret lIei 20/2012, que redueix
significativament les retribucions d'aquells en els termes ja descrits, va entrar en vigor el 15 de juliol de 2012.
És així que es compleix el requisit factic reprovat per la recomanació esmentada, puix que la norma legal
minoradora deis salaris, RD Llei 20/2012, és immediatament posterior a la vigencia de la Llei 2/2012.

1042. Quan el principi de I'autonomia de les parts en la negociació col, lectiva conserva la seva validesa
pel que fa a/s funcionaris i empresaris públics emparats pel Conveni núm. 151, aquest ha de ser aplicat amb
cert grau de flexibilitat donades les característiques particulars de I'administració pública, pero al mateix
temps les autoritats haurien de privilegiar tant com sigui possible la negociació col, lectiva com a mecanisme
per determinar les condicions d'ocupacíó deIs funcionaris.

Es reiteren els arguments fácfics i consignats de l'aoséncia total de prioritat de la negociació col-lectiva
per part del Govern, independentment del seu resultat final, amb els representants deis empleats públics.

1043. Un sistema en qué e/s empleats públics poden només presentar «memoria/s respectuoSOS» que
no són objecte de negociació, en particular sobre les condicions de treba/l, la determinació és d'exclusiva
competencia de les autoritats no és conforme amb e/s convenis núm. 98, 151 i 154.

1062. El Comité va admetre que el Conveni núm. 98 reconeix I'especial índole de les funcíons deIs
empleats públics contractats per I'administració de I'Estat i, en particular, la possibilitat que les seves
condicions d'ocupació es fixin per miljans diferents al procés de llíure negocíació col, lectiva, així mateix, va
admetre que el Conveni núm. 151, tenia com a objectiu establir una normativa més específica per a la
categoria de funcionaris públics exclosos de I'ambit del Conveni núm. 98, reconeix que determinades
categories d'aquests funcionaris (inclosos aque/ls les obligacions són de naturalesa confidencial) poden
quedar exclosos de les disposicions de cetéaet més general que garanteixen a/s empleats públics la
protecció contra actes de discriminació antisindical o I'existéncia de métodes de participació per la
determinació de les se ves condicions d'ocupació. Tanmateix, en opinió del Comité, no es pot considerar que
I'exclusió de certes categories de treballadors deIs Convenis núm. 98 i 151 afecti o desvirtuí' cap manera el
dret essencial de sindicació de tots e/s treba/ladors garantit pel Conveni núm. 87. No hi ha res en el Conveni
núm. 98 ni en el Conveni núm. 151 que indiqui la intenció de limitar I'abast del Conveni núm. 87. Per contra, a
juljar tant pe/s termes d'aquests convenis com pe/s treba/ls preparatoris que van portar a I'adopció del
Conveni núm. 98, es dedueix que I'objectiu és precisament el contrario

1063. El Comité ha posat en re/leu e/s termes de I'artícle 6 del Conveni núm. 98 on s'estableix
que «aquest Conveni no tracta de la situació deIs funcionaris públics en I'administració de I'Estat i no s'ha
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d'interpretar, de cap manera, en detriment deIs seus drets o del seu estatut». A diferencia de I'article 5 del
mateix Conveni (referent a les forces armades i la policia) I'article 6, en establir que el Conveni no ha
d'interpretar de cap manera, en detriment deIs drets o de I'estatut deIs funcionaris públics, descarta l' mateix
temps el possible conflicte entre aquest Conveni i el Conveni núm. 87 i preserva expressament els drets deIs
funcionaris públics, inclosos aquells garantits en el Conveni núm. 87.L'argument que els efectes de les
disposicions del Conveni núm. 87 queden limitats si es fa referencia a I'article 6 del Conveni núm. 98 contradiu
els termes concrets d'aquest article. Així mateix, el paragraf 1 de I'article 1 del Conveni núm. 151 estableix
que el Conveni s'ha d'aplicar a totes les persones empleades per I'administració pública «en la mesura que no
els siguin aplicables disposicions més favorables d'altres convenis intemacionals del treball». Per tant, si el
Conveni núm. 98 va respectar íntegrament els drets concedits als funcionaris públics pel Conveni núm. 87, es
dedueix que el Conveni núm. 151 tampoc els ha desvirtuat.

1068. El Comité ha considerat útil referir-se a la Recomanació sobre la consulta (branques d'activitat
económica i ambit nacional), 1960 (núm. 113), que, en el seu paragraf 1 disposa que s'haurien d'adoptar
mesures apropiades per promoure de manera efectiva la consulta i la col'laboració en les branques d'activitat
económica i en I'ambit nacional entre les autoritats públiques i les organitzacions d'ocupadors i de treballadors
sense fer discriminació de cap classe contra aquestes organitzacions. De conformitat amb el paragraf 5 de la
Recomanació, aquesta consulta hauria de tenir com a objectiu, en particular, aconseguir que les autoritats
públiques competents demanin en forma adequada les opinions, I'assessorament i I'assistencia a les
organitzacions d'ocupadors i de treballadors respecte de qüestions com la preparació i I'aplicació de la
legislació relativa als seus interessos.

1070. La consulta tripartida ha de donar-se abans que el Govem sotmeti un projecte a l'Assemblea
Legislativa o estableixi una política laboral, social o económica.

1071. Es destaca la importancia que en les consultes regni la bona fe, la confianqa i el respecte mutu i
que les parts tinguin prou temps per expressar els seus punts de vista i discutir-los en profunditat per tal de
poder arribar a un compromís adequaf. El Govem també ha de vetllar perque es garanteixi el pes necessari
als acords als que les organitzacions de treballadors i d'empresaris hagin arribat.

1072. El Comite ha subratllat I'interes de consultar les organitzacions d'ocupadors i de treballadors en la
preparació i elaboració d'una legislació que afecta els seus interessos.

1073. El Comite ha assenyalat a I'atenció deIs govems la importancia d'una consulta previa amb les
organitzacions d'ocupadors i de treballadors abans que s'adopti qualsevolllei en el terreny del dret del treball.

1074. El Comite va subratllar la importancia que cal atribuir a la celebració de consultes franques i
sense traves sobre qualsevol qüestió o legislació projectada que afecti els drets sindicals.

1075. És essencial que, quan s'introdueixi un projecte de legislació que afecti la negociació col'lectiva o
les condicions d'ocupació, es procedeixi abans a consultes detallades amb les organitzacions de treballadors i
d'empresaris interessades.
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Respecte al Conveni número 151, també ha ernés diverses interpretacions, entre les quals cal
destacar: Les facultats pressupostaries reservades a /'autoritat legislativa no haurien de tenir per resultat
impedir el compliment deIs convenis cortediue subscrits directament per aquesta autoritat o en el seu
nom" (66e informe, cas núm. 179, paráqraí 36-362 i 139é informe, cas núm. 737 , paraqrat 175).

El text del Conveni 151 atorga un ampli marge per al seu compliment peró, com ja és conegut i practica
habitual de les normes de l'OIT, en cap cas permet I'incompliment de normes més favorables i concretes.

I encara més, destacar la doctrina del Comité de Llibertat Sindical, que relaciona les facultats
pressupostaríes reservades a les autoritats legislatives i el dret a la negociació collecfiva:

1035. S'hauria de trobar un compromís equitatiu i raonable entre, d'una banda, la necessitat de
preservar fins on sigui possible I'autonomia de les parts en la negociació i, per altra, el deure que incumbeix
als governs d'adoptar les mesures necesséties per superar les seves dificultats oreeeuposiéties.

1038. La Comissió considera que les autoritats haurien privilegiar tant com sigui possible la negociació
col' lectiva com a mecanisme per determinar les condicions d'ocupació deIs funcionaris, si per raó de les
circumstancies aixó no és possible, aquesta classe de mesures s'haurien d'aplicar durant períodes limitats i
tenir com a fi la protecció del nivel/ de vida deIs trebal/adors més afectats. En altres paraules, hauria de trobar
un compromís equitatiu i raonable entre, d'una banda, la necessitat de preservar fins on sigui possible
/'autonomia de les parts en la negociació i, per altra, el deure que incumbeix als governs d'adoptar les
mesures necesséiies per superar les seves dificultats pressupostaries.

1040. En contextos d'estabilització económica s'ha de donar prioritat a la negociació co¡'¡ectiva per
regular les condicions de trebal/ deIs seus funcionaris, en I/oc de preferir promulgar una /lei sobre limitació deIs
salaris en el sector públic.

Per la seva part la Comissió d'Experts ha valorat reiteradament les alleqacíons deis governs relatives a
les necessitats pressupostáríes, peró les seves conclusions passen per la conveniencia d'una participació real
deis sindicats en la definició del marc i d'un "espai significatiu" per a la negociació col·lectiva. En definitiva, cal
permetre als sindicats valorar les circurnstáncies económiques per decidir conjuntament: És fonamenta/, peró,
que els trebal/adors i les seves organitzacions puguin participar plenament i de manera significativa en la
determinació d'aquest marc global de negociació, la qual cosa implica, en particular, que disposin de totes les
informacions financeres, pressupostaries o d'una altra naturalesa que els serveixin per avaluar la situació amb
pIe coneixement de causa (ICE 1991 pago 493).

També en el cas núm. 1919, en un cas similar al present, i també referit al Regne d'Espanya, el Comité
de Llibertat Sindical de l'OIT, expressa "la ferma esperanqa que el Govern, de conformitat amb la legislació
nacional, tecotteté a la negociació col, lectiva per reglamentar les condicions d'ocupació deIs empleats
públics. Així mateix, el Comité ha de subratllar que el respecte mutu deIs compromisos assumits en els acords
couecuue és un element important del dret de negociació couectlve i hauria de ser salvaguardat per establir
relacions laborals sobre una base sólida i estable. "
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En conclusió, .la mesura que ens ha estat imposada és nul-la de pIe dret per les causes
explicitades, i també vulnera la normativa vigent i d'aplicació.

Per tot aixó, S O L . L I C I T E M :
objecte de recurso

que dicti resolució declarant la nullitat i anullant la que és

BARCELONA, 9 / abril/2013

César Marín Madrazo
Secció Sindical CCOO-UB
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