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· PRIMERA~· Pr~cedència: Aquesta fficlamaciÓ 6s forTnula contra l'acte administratiu ordènant no incloure en la· 
nòmin~ corresponent de/ cada empleat el pagamen,(de la paga extraordinària de de~embre del2012, çc> és, 
contra l'acte en via d~ fet consiste~t el1 no liquidar.;ta:~ · · .I , . _ _ , · · " · . . · ·'· ·. 

ts procedent de conformitat amballò disposat a l'article54delsEstatuts de la Univ~rsitatPolitècnicàde •.. 
Catal~nya, aprovats per I'AcorçJ GOV/43/2012~ de ?9 de rnaig; pel qual s'aprova la modificació dels Est~túts' de:· 
la Unive.rsitat. Politècnica . de Citalilnya i es disposa .• la pUblicació •. del seu. te xi. íntegre,·· en concordança amb 

. l'article 48 de la Llei 26/2010, dei3d'agost, de règimjurídic i rle. procediment de les administracions P9bliques de . 
Càtalünya,,.en relació amb. l'article ?o· Cie la Lleièspariyol~i 30/92, d~ 26 de_ novembre. . · ·, · . . : ·: · · 

.. . . .- ' 

SEGONA.• Legitimació: . ~es secpiqns sindicaiSrecl~mants estaniegitimades per interposar aquesta • redamació . · 
en Ostentar el dret aplantejarconflictes coHectius, a l'emparad'allò disposat a l'article2.2,d)de la Llei ()rgànica · 
11./1985, de 2. d'agost, d~·llibertat sindicat,. I ·representarlnteressos· econòmics i socials col·lectius',¡ plurals, · 

' . . . . . . ' .. ·. ' .•. . .. , . '. . . : ·· .... · . ·¡ . ,¡·.. . ,. . . ·.. ', '·.. . ~ . ::: ·... . . • ·. ·. _.·. ·.• .. . . . :· . . .·.: . 

d'acord a.mb allò ·disPQsat e.n' els~; a~icfes .1, 6J i .7.1 de .la m_at7ixa LOLSr en relació amb l'article 28.1 d.e la· 
ConStitució. i amb els articles .25.5 ) 45.6 de 18 Uel orgànica ·612006, de .t9 .·<!El· juliol, de refOrma de I'E~tatut 
d'Autonomia de Catalunya, i per això sóntitulars.d'irltêressos legítin1scol·lectius elque lés dota de la .Condició 

· ·d'interessada en el procedi~ent ad.minisfraliu, de conformitat amb l'article .~1~2.,de ia;' .Llei ~0/92, de 26 de. 
novembre, de règim · ju~ícjic de ·tes· .. administracions: púhílques . i : deF procediment, administratiu · comú, , en 
concordança amb_ J'article-19.1.b) de .·1a Llei· 29/1998; _de ·;f3.de juliol, reguladora de :ra junsdicció contenciosa 
administrativa. . . · . · . -- ·. . · . . . . . .· ·. , ' 

TERCERA;· Termini: La ~rmUiemen eltermihi legal dè'quatr'e anyS establert pera laprescripció del dret i de 
les ·accions en. reclamació· de quantitats. que dis¡JOsa .. l'artide 26 del Desretleg,islatiu 312004, 
de 24 oè desembre, pèlqúal s'aprova el text 'refó~ ·de la Llei dè finances públiques de ·Catalunya~, 

' ' • • ' • • ' • '. • • • • • • • • •• • • t, ', •• i.: . . . ' : .. ' -·· ~ . : ~ . • . . . : 

QUARTA~- FETS ;J ÀNTECEDENTS·: · 
. ' .. ' . : 

Primer:- El Diari Oficial dè la Generalitat núm. 6075 de 27.02.2012va publicàr'la Llei .1/2012¡de 22 de febrer, de 
Pressuppstos de la <?eneralit~t de Catalunya per al2012,quesf)gon~ informa el f!reàmbul de la Llei " ... donen 
continuïtat als criteris· de ~Cioàalització incprporafs · en·l'ex~rcici del 2011.,." i pregenterí · una situa~ié> • d' equiiibri .. · 
pressupostari "amb {objectiu de reduir el dèficit fins a/'1,3% del PIB segons è/ vigentprogïrlma d'estabilitat) 
· conver9èf1cia. ,. · · · · · · · 

L'article 26. fixa les retribucions que han de percebre e~ iun~ionaris d'a(x)rd amb el .• sisterTlade retribució 
establert pel text refós aprovat petDecretlégislafju 1/1 ~7. que d'acord amb ~s eqüivaÍ~ncies (norffi~tivabà~ica 
estatal) establertes per làllei espanyola 7/2007, de 12 d;abrit:,··de,l'Est~tut bàsic de'l'erripl~atpúqlic;.conlsón: · 

'"' . . . . ..., . _. • ·.' : :'_ • ' . \ ; ·. . ' ~ . : . •. : ,. . ·. '.:. - "' • . . . • . ¡ 

· -El sou i ~ls triennis, establerts·.en :l'apartat a), que co~figuren les retribucions bàsiques i . 

-Les pagues ext~aordinàries·estipulades en l'apartatb):; i , 
. -·El complement de destinació, en les quanties establerts en, l'apartat e), el comple:ment específic assignat a 
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cada Uoc de treball segons el previsten l'~partêt d), el COAlplement de productivitat-segons dispqsa l'apartat e), les 
gratificacions per ~serveis extraordinaris previstes.en l'apartat,_~~· i ·~1 complement personal.transitori·que.regula 
l'apartat g), i q~e confi~uren les retribucions co~plementaries. · · 

Tot.i aixl, I'Acorddel Govern de la Generalitat de Catalunya d~ 28de febrerdel2012, en l'exer<:ipi d.e la 
. facultat prevista en l'article ~ de la Llei de PreSsupostos de la Generalitat de Catalunya,va adoptar la,m~sura 
excepcional de reducció de les despeses dè personal equiva~nt al6% de les retribUcionS. totals referides ~IS 
sis primers mesos de l'any i d'aplicació pro~tdonaH preferent a les pague~ addi~ionals delsconCe~tes que 
tinguin la çonsideració de complement específic ,o. equivalènt en la liquidació de la paga exfr~rdinària 
corresponent al mes de júny,~ .·fent extensiu ·l'irnpacte ~quivalent. sobre les retribucions del: personal-laboral de 
I'Administracióde la _Generalitat i la''resta del sector púbÍic. · . , .. · 

" Tarim8teix, el post9rior ACOrd d~l GOvern de 29 demaig del 2012 va modificar aquellarrieSura inicial; · 
emparada per la matêixa disposíció pressupostària, ·increme_ntant ·fins al 5% de tote$ les retribucions anuals la 
reducció de les despeses de personal, '~tet:tant proporcionalment els mateixos conc~ptes en la Iiquiqaêió de 
les paQues extraordinàries corresponents als mesoll de juny i de dEÍsembre (Nadal), mantèninÍI'àmbit 

, d' apliéació eq~ivalent sobre el personal Jab9raf.d~ l' AçJminis,tració i ·~aresta del sector públic de' la _G-en~r~litat. 

Segon.~ 'La Llei 2/2012, dé29 dé juny; va aprovar ei¡¡ PressupoStos Genetals deTE$téli par l'any 2012, i fou 
publicadà en ·el SOE. del ~O :d~·juny~· arn~ les retribucions fixadesén l'article 22.5 i .Q d'acord amb efconcepte~. 

· establflr:ts en l'article 26.t per a(personal funcjonarL , 
:. . .·'i. \; . . ; 

No obstant; el Següent dia 14 de, juliol det 2012 el BOE publicà é( Reial decret llei 20/2012, d~ .13 de 
juliol, de mésüres pera garantfr l'estabilita.t pres~upostària i ·de'foment. de la.cotnpetiti'(itat, l'article 3 de 1à ·gual . 

' - ~ . . ' . ' . . ~ "'-, . " : ~ 

·establí: . 

. Article 3. ~aga eXúaorcJinària iaddicional ~ equivalenfdelmes.de desembr~ cle 20f2 del personal del sectorp~~lic estatà1.·, . ·' 
1; D'acord f¡mb .el qúè .·disposa J'a~iclé .·~· d'aquest Refal decret llei, el persòpal funcíona,ri,. estatutari ·fels membres de· les· 
carreres judicial) fiscat inclòs en. els articles 26, 281 29r. 3Ó~ 31·apartats ui do$;: 32135 del a. Llei. 21?~12, de ·29 de junyí . de 

. pressupostosgenerals.de.J'Estat.pera l'any2012,no percebrà al mes de desêmbre de,-?,012 cap qutmtfa,ni en.cóncepte de 
. paga_extraordinàríaní, sis :escau, en concepte de paga addicional dé complement espècífic o equivalent. . . . ' 

2:AI ¡ÍersonallaboraJ del sectorpOblic estatal.ínclòs.en l'article 27 de.la Uei 212012 li é$ aplícable.el qtie.dísposa, .. ralticle 2,. 
_apartat 2. 2, d'aquestReíal decret llei., · · " . . . _ ·. · . .. . . . .. . . . .. . .· · _ · · ,· . 
3. Per al personal inclòs en l'arl.ic/(7 .31; .apartE?t tres de la Uei 212012, l'aplicació ~el que prevéu farticle 2 d'~questReíal (jecret 
llei és durà a terme,· d'acord àmb fM quapreveu la Llei orgànica de/poder ju,dlcial·, respeçte dels conceptes de sou itriennís, ·.: 

-minorant una· cato~ena'part· de.-1é3 qu,antia anual per• aquests concept~s. iprqrratejant ·aquesta.mi~qracict. entrf!. /~s_-·· 
mensualí.tats ordinàries·¡. extraordinària$ pendents. de per~ebre. èn el present· exercici a. partir _de 'l'entra9a_ (1n vigor d'aquest 

Relafdec¡.et llei.· . • . . . . .• . ·.· . · · . .. . . . . . . · .· . : . . . ·.. . . _· . · 
· Tampoc'·percebran;.-al f11esde:cles~mbre,,les quantiespontin~udes:·è~JannexXI de la Llei 3g1201D, de_2?~ de desemp~e, .. de 

pressupostos genera/s. de J'Estat.per .a. /;any 201.1, ~lles corresponents a l'esmen~at mes de dè~embre de t'apartat s.egon de r 
Aêord de ·Consell de Ministres de· 8 de maig de· 2009, publicat per Ordre 123012009, de' 18 ·de maig, . de! . Ministeri de ._la 

' . . ' ' . . . " . '. . - . . ~ . :. ' . . . ~ . . . . . . ~ - . . . . :" .. ' . ' .... ' . 

-·· .fresidènci;f , 
Alpersonal inclòs en Í'article >31. apartafquatre, 'lis6n ·aplicables les redfJ_ccions, que pr~ve,u aquest artíclf3 d'acord. amb la . 

: normativa· que els sigui aplicable. · ' . . , · . . · . . . · · . . · , . . . . . · . . ; 
4. Als membres del poder judicial i delMíriistertFiscal aquè es refereix l'apartat cínc de .l'article 3fde la Llel 212012; en 
aplicació del que disposa l'article 2 d'aquest Reial decret llei, se'ls reduïra una èatorzena part deies retribucions totals anuals 
que figuren en l'esr;nentat article, inc(osa lapag~· corresponent al mes de desembre recollida en l'annexX de fa Llei 3912010, 
de 22 de desembre, d~ pressupostos generals de /'Estar{J~r,a 2011. 



5. Aquesta minoració es prorratejarà entre les nòmíne~ pendents de percebre en el present exercici a partir de l'entrada en 
vigor d'aquest Reial decrerllei. · _. · · . . . . . 

6. El que disposen els apartats anterio~ no és _çzpÍicable_ a -aquells empleats públics les retribucions per jo~adà completa, 
exclosos incentius al rèndíment1 no arriben en comept anua/1,5 vegades el salari.mínimlnterprofessional que estableix,el 
Reial Decrét 188812011,. de·3o de desembre. · · · 

. Tercêr> Enaquestcontext, el Govern va ~doptar l'Acord GOV/78/2012, de 24 deJuliol,d'adequació de J~s 
· · mesures de reducció retributives deiS Acords de Govern de28 de febfer del2012lde 29de maiQ, publicant-lo 
.. · en el DOGC núm. 6179, · dè 2,6.07.2012, ordenant l'apliéació del prf)viSt en aquella diSP()sició estatai en l'àmbit 

del séètor públic de la Generalitat,' de manera que romangué estable$ la reducció de les retribucions anuals 
per l'import fiquivalenf a la totalitat dê la paga extraordinària i de la paga addibioilal del comp(èn\ent~s~ífic · 
o concepte equivalent.corresp.one.ntal ·me.s de d,esembre d~l 2012; compensant les_ quantitats-,aplicades en la 
:liquidació'de la paga extraordinària del juny.a~terior.· · , 

~ •• I 

• · Aix! çal advertir; toflsentplenam~ntcon~ciEmts de l'ofec finançer a que l'Estat espanyollasotmet, . · 
l'erràtica actuació seguid'a per l'Administració de la Qene~alitat de catalunya en l'adopció de les mesures · 
exCepcionalS d~stinades a la reducció de la despe~a d~ personal sense·cap, mena de ju~tfficació Objéctiva de.l 
desequilibri pre~supostari ? desviaciq dels objectius ~de 'dèficit públic· ·qué p~gués motivar. la suspensió de _ 
l'obligació. df?. retribuir la' paga e'~traor~íQàri~.· lla paga addièioné!l del i COf!lpfème~f'específip correspohenfal· 
mes de desembre del 2012; · 

Quart.-. El mes: de desernbredel2012 al conjuntdels'_ernpleats·nose'nsha abonatèn.la,nòmina d'aquest mes 
la paga extraordinàriaco~rxmerit. · . .· . . · .· . . . . · · . · 

CINQUENA.··~ÓTIUSDE LA·PRESENTRECLAMACIÓ requerint cie pagament la paga.~xtraordirlària de. 
desembre del. 2012: 

Primer.- La .normativa bàsica d'aplicació r que èntenem que vulnera la.decisió dé no ·abonar-nos la pag? 
,. extraordin-ària de_reférèricla, és l'a següent: · · · · I · · · 

I. Estatut de Catalunya: 
Article-4. ·Drets i. priricip1s rectors. . , . . 

: -.1. EÍs poders·públics' de Catalunya han dÉl promoure el pJ,e exerçici de./e~ _lfiberiafs i:ef~ dre~s .. que reconeixen aquest 
:Estatut, I à Constitució, la. Unió E~ropea, .la Declaració universal de drets humans, el-Conveni europèu.per a fa protecció 
dels dr(!ts .humans i els altres tractats¡ convenis intemacíq~als.'subscritsper:Espany~ quereconèixenl garànteixen els 
drets i !es· llibertats fonamental$. , 

· ·-Article 25.-Dretsen J'àmbitJabòral 
. 3. Tots els trèballa.do~· tenen dret a acomplir les tasques ·labora/si professionals im condicion~ de garantia per a Ja. salut, . ·. 

Ja seguretat i la dignitat de -lé$persones. . . . . . 
4. Els tréballador8~ o llurs representantsj tenen dret a. la in{orm,acio, la consulta: i la -participació ~n les empreses. 

Article 15. ·orets de les persones _ 
1. Els ciutàdans de Gat~lunya sóntitulars dels drets i els deures reconegUts per les normes a què fa ref~rència l'article 4. t 

J. ' ' • " • ' ' 
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11. Carta dels drets' fonamentals de la UE: 
Article 17. Dret a· la propietat 

1. _Tota persona té dret a gaudir de la propietat dels ·béns que hagi adquirit legalment, a usar-las, a disposar-ne i a llegar. 
Ningú pot ser privat de la seva. propietat més que per causa d'utilitat pública~· en els casos i condicions previstos en la llei ¡ -
a canvi,· en un temps raonable, d'una justa indemnització per la seva pèrdua. L'ús dels béns podrà regular per llei en la 
mesura que sigui necessari per a l'interès general. · 

Article 27. Dret a la informació i consulta dels treballadors a l'empresa 
Caldrà garantir als treballadors o a/s. seus representantsJ èn_ els nivells adequats, . la infortnaqió i consúlta amb suficient . 
antelació, en els casos i ccindicions previstos en el dret de la Unió i en les legi$1acions i pràctiques nacionals. •, . · 

Article 31. Condicions de treball ju~tes i equitatives -
1. Tot treballador té dret a treballar en· condicions que respectín _la seva· salut, seguretat i dignitat. 

lli. Constitució espanyola: 
Article 7 

Bs sindicats. de treballadors i les associacions empresarials· contrib~eixen a la defensa i a la. promoció. dels interessos 
econòmics i socials que els són. propis . . Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a Ja 
Constitució i a la Uei. L'estructura íntema! el funcionament hauran de ser democràtiCs. 

Article 10. 
1. La dignitat de la personà, . els drets invioÍableS que·¡¡ ~ón inherents, .el I/iu~· desenv~lupament de· la personalitat, . el 
respecte ala'lleil al$ drets dels altres-són fànament de l'ordre polític i de la pau social. -

Article 15 
Tòthomté dret a la vida i Ei la integritat tisica ítnoral 

Article 2.7·- -
10. Es reconeix l'autonomia de les uríiversitats, en,Ja forma que la llei estableixi. 

Article 33 
1. Es reconeíxel dret a Ja propietat privada i a l'herència. 
2. La funció sociaÍ d'aquests drets en delimitarà el contingut,d'ac.orcl amble~ lleis. . 
3. Ningú podrà· ser privat' dBis. seus béns nj-dels, seus drets sinó per causa justificada d'utilitat pública o d'interès social; 
mitjançant la córtesponent indemnització i de conformitat amb allò que les lleis disposin. 

Article 37 ' 
1. La llei garantirà el dret a la negociació coNectíva de/treball entre elsrepresentarjts dels treballadors i els empresaris, i la 
força vinçulant dels conv~nis. · 

Són, doncs, drets bàSics de les persones empleades- públiques la seguretat en la feina, el Jespecte a la 
seva dignitat i la prevenció -_dels riscos labOrals com un_a manifestació, del dret a la integritat, aixL com la 
participació j la consulta en les condicions de treball., les quals inclouen eJ drét a percebre la rètribució legalment 
o convencionalment fixada, la qual_ s'integra en l'àmbitd~ la seva propietat ·individual i privada; gaudint de legal 
protecció. fi~s el punt que. la,. seva pèrdua ha de degudament inde.mnitzada. Com també ho és·.que les 
universitats gaudeixen_d;autonomia i estan dotades qels seus-òrgans de govern amb les competències que la 
Llei determina. · 

L'actuació deia direçció ~e laUPC ha o~lidatteniren C(.)mpte aquestesdr~ts,a mésde.nohaver instruït 
el procediment escaient. En aprovar o decidir ünitateralment aquestes mesures, implica un gr~u menyspreu per 
a 18 participació i ronsultadels treballadorS de l'empresa, i ha menystingutals séu!;;legiils representants, la qual 
. cosa connecta amb el dret a 1a seguretat i a la salut laboral de tots els empleats, .veient-se aquest dret pè~udicat 
en ·no_ adoptar amb la diligència. deguda totes: les. mesures escaients per aita1- fi,_ com és g~rantir la p~rticipació 
dels subjectes a·qui esdestinen les mesures contingudes en els actes administratius-impugnats. 
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Segon.~ L'elaboració i aproyació. del __ pressupost· i, per tant, de· tòtes les .-mesures· pressupostàries .. _ que· aquest .· 
contingui,aixícomtambé la inodificació i l'adaptació à ilorrnesde rang superior,éscompetència del ConsElli de 
govern i del Conse.ll social de· la universit~t, com determinà-l_'~rtlcle 156.2dels EstatUts UPC, l'article 89 ç) i d} de 
la LLUC; i _els.~rtièJes 14 i 15 de la LQU. · · · 

. Pe~ t~nt i sen~ que la mesura aplicada lé un eminént caràcter pressupostari, la decisió ha estat ado~tada 
prescindint totaiOJent ·i· absolut~ment del pr<?Cedirrent legalment f?Stabl~rt · 

Efectivament, Ell· ja invoèat l'article "1"56 . dels EstatutS . UPC,. ieQuJa • el Procédiment díapróva6iO dEli 
pressupost en -~ls següents termes:: · · 

. . 

156.1 Els aVantprojeclll$ dels contractes prog/'Bma i dels pressupOstos anual~ són elabóiats pel gerent o gerel'lta. AqueSts 
avantprojectes han pè tenir en compte_les necessitats de-les diferents unitats es.tiucturals! hàn de seguir les dirktrius dè1· 
rectpr· o .. rectora i han· d'estar d'acord amb la formulació· de .necessitats económiques fprioritats que estableix el Consèl/. 

·SociaL· ' · · 

156.2 A paÏtird'aquêSts avantprojectes, e/Cohse/1-dé Gòvem elabora els projecte$. corresponentsi.elspropósa al Conseti _i 

Sòcia/ perquè ets. aprovi i.::'autoritzàció efectiva dels crèdits es produeix.mítjançant l'aprovació dél,.pressuix>?t ~Jnualp~r 
part del consell. Social. . . . · .·.. . · . . · . . , · · 

. 156.3 El rectoro.rectora ha:dê tr?,~~e el pressupost de ~a ~niversitatariiepart~fT}entde ía. Generalitat ~e Catalunxa 
. qqmpetent en ~~ària d'unívefs.itats, en el termini d'un mes des de. la dat~ en què ha estat aprovat .. · 

És; dÓnes, COmpetènci,adel Consell de Gove~ i· del Cpnsell SociaLfaprovació (i, en el seu Cas, la 
inodificació) del pressupoSt • anyal de la UPC ·per im¡)era,tiu d:aquest precepte transcrit, com tanibé de 1'8rticle 89 · 

_e) _i d) de la LL,UC, i._ dels articles 14 i, 15 de la LOlJ, com ja hem dit 

. Per bé' que. •la. implementació' de la. mesura s'ha produït com ·un· simplè. acte. d'aplicació d'unes normes_: 
·. superiorS, les qUals,· tanrTiateix, no. s'ajusten a.la çonstitució intema{Liêi orgànica 912006, . de .18. de juliol, de 
. reformadei'Est~tu(d'auto~omiade Catalunya), a ,la Con~tituciò·espanyola ia:la Carfadelsd~èts fonamentals-de la UE. . . . .. . ~ ; . . . . . . :- . 

··. . . Aixi és. L'article 1]2dei'Esfatútde çàtalunya(EAC}~Q~IalescompetèncieSe~Riu~ivês{número 1) i 
les compartides (número .2) de la Generalitatenvers lesuniversitàts de Catalunya. Aquest precepte enumera 
tot~s i cadascuna· de les dites . competències,. 'motiu. pel qu~t· s'ha,urà de. considerar Jna (elació tancada. i 

. exactament aêóiada. amb. impossibilitat d'eixamplar~la · atrib interpretacions extensivès o -analògiquès; 
competènci~ .que, a més> seran exercides per I'¡A.dministració pública dels catalans senspérjudici -diu- de 
l'autonofflí8 univérsltària; No inclou cap competència envers el personal d'a~mlnistració i serveis (PAS) de leS 
univerSitatS. catalanes, el qual • rornandrà, don~; • en l'àmbit Òrganitzatiu autònom . de les màteixes. universitats 
catalanes tàl i co~-'hó defineix ·i'article 4 de la LleÏJ/2003, d~ ·ig de febrer, d'Üniversitatsde Catalunya ían dir·· 

_·- ~ l· . . . . ; . _._ , .. ; ·; ·.. ' ' . ~- ' f' ': ;. ( ,: • • •. ---.· .• · ••. .- .• : • • ::"·.' . • . ~f ·, • • • _· • 

L brdenacÍ6 ' :dei . sistef11,a · uni~ersftari - de. · Cat~lunya·: es . ·toname:nta . eh .. els principis . segü~nts: . 
~) Efprinèipi ~'autlJnomia univ«$ifàfia rBcQJJegut CO(lst#ucionaJ~rit, qúe signiñcé! qye,:cada úniv~rs.itat-.és dlpÒsit~ria; 

. 'de .t'Interès gen(iral de l'educació supedòr, que assumeix IIJ. plena llibertat .~'organització .i tunci~nament, amb 
capacitat d'aÚfogovem,· ícompleiieldeure de retre comptes davant/a socie~at en els termes establerts per la llei .. 

- Autonomia universitària constitucionc:ilment proclamada a l'article 27 CE, declarada a Í'article 2.1 i el 
contingut de l·a qual definida a l'article 2.2, ambdós de·la~Liei :orgànica 6/20Q1 fLOU). Els ·apartats e), h) i i) 
d'aquesta última· no~a di_sposen que comprèn l'autonomia, de les. universitats /a selecció, la formació i I~ . 
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promoció .del person~l doce,nt i investigador .¡. d'administració j serveis, així com la determinàció 'de les 
·Condicions én les quals han ·de dur a~~erme /es activitats; l'elaboració; l'aprovació i la gestió dels pre~supostos; . 
il'establimentila·modificació de les relacions de 1/ocs.de treball. I l'article 7Sia proclama·en-l'àmbiteconòmici. 
financer, tot gai'antint, ~ndemés, que les urliVerSitats han de disposar dels recursos necess8ris per a Un 
funcionament bàsic de qual~ai; restantsòtmeses a Ú3 legislació financera Jpre~supostària del sector pQblic ... , 

• • •• . • f, ' .. .•.·· ·· ...... •· .. : .' 

En aquest Sentit, ço es; el control econòmiC, financer. i pressupostar1 de les universltats,catalanes gel 
poder públic, la LLU~ cqnté ,un segUit. de nor111es que cornenc~n. amb la. df3finició del règiln jllrídic dei , 
pressupost de ·les. universitats ·públiques: . El_ pressupost de les üniversitats. públiques es. regeix per ~que~ta··. 
uei, sens perjüdici de ·lés bases estatals establertf15-per la Llei. orgànica 612001, del 21· de deSémbre, 
d'universitats~ per la normàtiva de finances iprèss~postària de la· Generalitat, perla normativa queta .df)Splega: ' 
i ·pels estatuts_ o alfra. normativa inteinade laÚnivemital: __ El d~senvolupé¡!ment .i ·l'.exe~ució .. del PressupoSt i· el 
control de .les. déspeses (~I qUe arà iaqul interessa}. cOrrespon al GOvern de la. Generalitat a través del 
Consellercompeten(segonS l'article 162, i afegeix havent escoltat els consells Socials, com també li-

, ·.correspon ·.autoritzar els costos.de · pets<,nal (art.· 163) •. i•la supervisió .econòmica-és ~xercida per la lptervenció .· 
General de la ~neralitati'perla Sindieéituradè cOmptes, i les aciuacionsprò¡)ies de les funçiònsd'auditoiia . 
de la.univers~tat han de.sersup~rvis~d~~ pe' ,có.t}sell social (art. 165). ·.en_igual sentit, l'article 82deJa LOU . 

- \ 

. ' . ' . ' ·: . . ~ . . . ' . ·~ . 

EnverS af_ PAS en cóncH~t, I; article 74 de la LLUC definèix el seu règim J4rídic en el~térmes següents: . 
,·.. '· . - ·. . .·· ' ·, .. ,. ,. ,. .·.- · ... ' . i · ... · 

1. El pe!So~aJ funcionari d'àdminístraciÓ i sèrveis de les uñiversítats públiques_ es regeix pet éKJLlfis.ta ~~j¡ sens perjudici de 
les lias.es· estatals · estable~és per Ja · L/e( orgà,riica . 612001, rlel. 21. de .dèsembf6, . rj'uníversítats1 i ~a. Ue,i. 30119841 · del· 2 

· cfagost; de mesures per alà ·retoima de tà fun~ió p,úblicà -Substituïda a t'actualitat per I'EBEPt {ieria norinBtivé dictada en 
. • ··. , ~ . . ~ - , , , . .' ,_ .· .. . . . ·. . . : . . . . . - - ·-· . .' . . . .. . . I . . . : : .. . . ·. ·: . _:. . _·. ' . . . . . >' 

Hur.desplegament.l pels ~a~ .o àÍfrà,·normativ(J intern;;¡ de les universiiats~ El pemonélllaPoral d'admínistraèió. i :Serveis , 
. es · ·tegelic, . a m~~~ · perJ la:· !eg!sl~ió· labora( . _, . ÍJel~ convenis J!(JHec;fius. que- li:··: siguin ':aplicables.. -

· . 2. Al personf!l funcionari d'admini~tràció l s~rveis de les u?iversítafspúbliqiJes de Catal~nya li és. aplíèable la norinatíva de · 
. _la_ funció pi)blica de I'Admini~fff!CÍÓ de _lél Generalitat,. aprovada pel Df1Cre.t legi~/atíu -111997; del 31. ci'qcjubra~ i, en especial, 

el$ preceptes telatíu,s ·aradquíf?lCió i lf1 pèrdua_ ·de fa co[Jdició de ftmcipnan; ·l~s ponéJiçion$ i els .procediments ;d'accés, la 
'proVisió i ~~-prornodió, ~~s ~ituacions admJ.nisfratives, .els, ~retsf.e/s deures J.les responsab.flit~tS i el r~im retribuflii amb 
lliS adapt(JÇio~s .. neêess.~riès à J~s pecullam$' d'organitia~ió ifuncionament dé ~~ univérsít8t.'' ' 

.. . . J.l;artible · 75.ordenàQue ·leS universitatspúb/ii¡~SHan (iestablit e/règirn retributillcfel Personal furícíonari 
d'administració isiwefs, -d'~fd arÏJb el q~ ~stableíX, aquesta Llei. El personal funcifJ~ari d'administració i 
seNeis és -,etribuïi ¡)els ooilceptes> estab~its. per l'arlicÍe 101 del Decret 18íJislaJiu 11199(, del 31 d'octubre. 
Normativà{JUe reconei*'eldret 3 les m~~ures d'acció S()Ci_àl (art. 92.ij, apei'Cebre dyes paQlleg ~xtraordinàries a -. 
l'any (art; 1:02), l al èomplement de productlvitat(art, 103. te}: També recon~ix, com no pot Ser d'altra manéra, el 
dret a là consultar a la rjegqciació ge les co_ndiciOns de treball (art .. 106),' · · · · · 

1 en aq~~tmat~ix:sentit hoprc>el~rne~ el~ artic1ésJ3l74\de ~~ LOU, el n9mero 2 d'aquest últim 
precèpte encara. ~s {[lés' precís en establir qu~ /es w1iversitf!ts ~~tàPieixen el règim tetríbu_fiu dfH personal 
funcionari, dins· dels.límhs m.àxims .qu.e determini)a cqmunitafautÓQorria 1 'en el-.m~ro de I~? ,base~ que· 'dict[ 
l'Estat. 

P.er tant, l~s conclusions que càl extreure del conjuntnorm~tiu .r~ferit són moÍt simpl.es, a saber: els 
pressupostos universitaris ·han de ser-aprovats (i,,en el.seu cas;._mòdificats)'pei .. •Consell de Govern·i pel ·consell 
Social deJes universitats públiques catalanes, ·sens perjudici del còntrol de la . Generalitat,. i ajustant-los als · 
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. . . 

. _dictats de tot el sector públic, i la política de costos,de personal ~...la legislació reguladora dèls empleats públics. 
AtèS que la manca de pagament de la paga. extraordinària té una, evident repercuSsió pressupostària, prova 
d'això és que venen imposada peir.lanormativa pressupostàrià, perser aplicà<laala UPG ha de s~r aprovada . 
_per aquell~ òrgans resultant contrari a dretdónat .. li la :naturalesa d;un simple acte d'apliè.ació, motiupelquatestà: 
viciada· dé, nul,litat .de Ple. dret en ~aver estat. adoptada .. prescindint totalment i. absolutament. del· pro~dimént' . 
legalment establert, amf:? infracció del principi'd'autònornia de les universitats públiques: catalanes; , . 

• .. ,· ., .'·. , ; . . :' ·,:· . . . .. . • ··: .·· ·r·• 

·~ • i ' 

Ter~r.- Endemés, l'acord impugnat està manCat de la. necessària motivació suficient, per corn únicament ha. 
· · decidit l'aplicació d'aquelleé · mesUres Sense Parar atenció a les compétènciês universitàries sense'' cOntenir 

cap manifestació o consideraciÓ eiwersla justificació presentada i acreditad.~a part ~e la simple èonSfètaçió 
de l'entrada .en vigor de~ la Llei. No hi C?nsta -cap a1tra informació ni indicació der' procés- lògic d'.adopci6 

-'d'aquells acords._ -" 

· Quart.- Vulneració de la Prohibició de retroactivitat de Jês disposiciOns restridives de dretS individuals 
·. i fallida del principi de segtítetatjurídica fconfian;Ça legítima. . ' , .. · - . 

. I . -· - . . 

EIS act~s de.reduiiÓ,SBiarial de Ies retribUcionS de tots els emf)leaiS públics que ha Suposat ta 
supressió de la paga extraordinària d.~frríes dé desen;~bre, éSlJn~ Clara Vuln~·ració del principi de preservació . 
dels. drets ietributiu~ consolidats, i .suposa unaJallida total i aOsoluta deis principis d'ÍrretroacÍivitàt · de les 

· disposícion~ restrictives dEi drets in~iVidlJ~Isidè seguretat jurídic;~. així c~rn del principi de confiança. legítima 
· ' que en· deriv~. Pet bé que Una P~rt dé là doctrinS considera que els dfets econÒmics· dels· efnpleats pÓbíiq~ no 

són ·consolidats fins. el.momentde meritar~lo~, .• tanmateix hem. d;advertirque· és. di.ferent la naturaleSa jurídica · 
de' les ·retribucions. bàsíq\Íes i el de l€)s OO~pleJlleritàrles, aquestes últime~ Uigéldes · a les característiqUes 
concret~s· del: UocAe tre~~ll prestat~ ~ la J?roducti\'itat.a,sso,lida~ vadant quan Qo. f¡{ el lloc· d~ treb~U o, el 
rendimeht de l'emPlèatpÚbUc. Però no é.s PB$ el cas de les bàsiques q'U€) flO,.eStan sotmeses a cap altra 
incidència [lléS q[j~ al fei d~Jrèballcír i q~e ror\)anen COmpreseS pér l'èl<efciCi en curS a partir del ffioment 
d'aprovació p_erllei.dels~~s-·pressuPostos. · ¡ - • •• • • • .- • -

• ' • f " •• • ' • ~ • "-· ·" . ., 

• Les sentènCiesd'td'oc~ubre de 19~7 i dé 9 geher de 1990 dè1TriP4nal dfrJusticiade !aUnió Europea 
considerén · \lulqerat er prinçip~ de .. protecció de.la. confianç¡;¡ legítima •. en un cas en. què •. de ·manera sorprenent, 

. . · s;havia reduït l'im~rt dr dett~rrnin~ts ajuts en. considerarque existia un aCte propi previ recone.ixent-los. .· 
· · Doncs 'bé;, enaqúest cas;t~rrlbé hi ha un "acte Previ" propi deis podèrspú~lics, qu$ reconeiXia deterini~at. · 

import retributiu al~ elllpl~~t~ . d~l ~tpr · públi e: l'aprovaCió per U ei . de~ · per a 20W fixélht .leS . quanties 
concretes qúe hal/ien de,s~r ~bopadeS puhtua.lnumt a.les datesrespectives de v~nciment, se'ns~ necessitat ( 

.. de cap.· acte. PrlfVÍ .d~ recon~iXeiJlent, ~s a ~ir, d~. f?:rrna aufum~ca i J~rn~ de forma s~gura; s~uretat que 
diverses. sentènCies; deid"JUE aSsenyale?·· Com l'~lement b~~ic que . porta a l'aplicació. del principi ?~ no 

.· . fetroactivitati de S~~retat jurídi~él i c.onfian~ lég.ítirn~- En nò h8vèr estatres~ctat ~uest predicat hi ha una 
· fallidatota.l i ~bsoluta·:deÍ$ Pry.nèipis,deirretroactivit~t de fe~ disposicion~,restrtctives de dret$ individuals i de_ 
- seguretat )urídica proclamats cqnstitucionalm·ent.-

La importància de tots- dos principis en~ el nostre sistema .jurídiè e$ constata . ja en l'apartat 3 de _ 
l'articlE! 2n del Codi civil en establir taxativament que les· lleis:'no tenen· efecte retroactiu si no disposen el 
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contrari. Això és així perquè la seguretat jurídica, principi inspirador de" l'ordenament el~vat a la màxima 
categoria jurídic en ser un dels pilars de l'Estat de dret, exigeix el. coneixement previ de la norma que. serà 
aplicada en una determ_in~da situació jurídica, ·de manera q~_e les situaciqns i relacion.s jurídiques són réghs . · 
per la norma yigenten el ~oment en què aqu_eltes esd'?venen o ès produeixen de forma definitiva, respect~nt 
l'anterior regulació en cas de ser més favorable pelS, ,destinataris de la norrna;. tot això s'ha de fer çompatible 
amb el caràcter. dinàmic de la leQislació i la necessitat, predicable amb caràcter general, tl'adaptació cOnstant . . 
de la norma íi la reBiitat soci,al qt.ie pretén disciplinar o reconèixer, ja que això es prOdu~ix . niiljiÏnçànt 1a 
· successió normativa i la derogació d'uneS dispòsición~ Per les qUe l~s succeeixen. Però aquesta successiÓ no · 
habilita l'apl_icació d'un~ norma o a interpretar-un acte en atenció a una altr~ normà qué ~s promulga. amb 

· posterioritat·¡ sense decl.aració expressa d'efectes ·ret(oactius. · ·- \ · 
; ~ ' •· '. • . '< ·' ' ~ - • ' . • . . . : 

Certesa, predictibilitat i confiança en l'o~911ament vigent són exigèncieS per raó d(:lla seguretat jurídica· 
que, d'aco~d amb el veU axioma tempLs regit actum, CODdueixen a-establir el,principi. gener~l segons' er qual . 
les normes són,. per. regla. genera( no·. retroactives, llevat que eXcepcionalment • elles. mateiXes disposin· el 
contraíi. AiXí· ha estàt Proclamat per.lajurispru~ència-fins ·i tof abans de.les· Vigents norme.sconstitucion~ls" de . 

. fcmrlareiteradci(STS Sala1adEr16.1.1963, d~22.12.1978,19:10.1982, i dé f5.5.1995}; d~maneraque,amb 
independència del grau de: retroactivitat qué s'atribu~ixi a la llei Posterior, fins i tot pér admetr~ un grau feble o 
. míni~, cal que aquesta així ho disposi, sense p~~udici_ que ai~ò no s'hàgi d'entendre en_-l'estríote sentit que ho 
fa~i expressament. doncs •. a falta de previsió .expressa •.. ·JUrisprudènr;ià ·¡··doctrina admeten· ·també la_ 

· rètroactivitat que reSulta tàcitam~nt de la norma ·post9rior (SS. 26 maig t969 i .7 de)uíiol ae.1987), 
retroacÍiviÍcit tàcita que ha vingut atribuint tiadicionalment a les' riormes interPretatives, a les complementàries, 
de desenvolujlament'o executives; a les quals sUp~ixin llacunes,. a les P~sSals, i en general, a les que 
pretenen eliminar situacionS passade~ Incompatib~s amb èiS fins jurídiCS que perseg~eixen les noves · 
disposicions, pêrq~è dtuna altra·manera no co~p_l,itien eí ·seu -objêctiu_(S,STS- de 26~·1·1~ 1,934, 17.12~1941, 
5.7.1986 ¡_~9.4.1992)~ . . . i ' 

· . . · . · Caif7rdues precisiomtJa priínera, bqrnn() pot1nferir qué éXi~Íeixretfoactivitahàcita del simple fet que · 
· · la nova llf~i, com éS l~ic, s'inspiri en una experiència pretèrita (Sentència de. Q.11.1986); 1a segona, l'aplic~ció 

retroactiva tàcita o eXPre~sa d'unà nonn~ no .pOt suPosar en cap cas que siguin menystiriguts o menyscabats 
eiS drets àdquirits o en fase d'~dquisiC:Íó, que no paS en ~x~edati~a. o sitUaciOnS OOn~ficioses o favorableS 
.nascudes a l'empàràde;·Ja normativa de qupn e~ va produir el f~t, ja que tal ços,a va -·en contra del dret bàsic· 
asse~yaiàt. . 

En l'exposició"demotiuS del Reial decret llei 20/2012, s'expressaque:Es suprimeix durant l'any 2012/a 
paga eXtraordinària del mes de de~mbreJ lapagél açfdieionàJ de compl~ment específic apagues addicionals 
equivalentS del mes de dês~mbre. Així, la~upressiQ governativa· cie les pagties del rnes de desembre en el 
seu import íntegre, o total· ••.. ha estat practiÓad~ sen$è ·•. reparar en el· fet,. q~~jà estav~ compromès et seu · 

··pagament ~r les )leis de pres!tUPost()s tel~. empll*!ts .Públic~ C()~fiaren l~itim~m~nt en rebre'!, i · · 
. senSè iltendre ~1 .. prJnci~ gen~arill de. f11erita~i<) de· ·les . pague15 ,. extra()rdinàfÏ~aS; $egOnS . el.· qual, la 

. meritació es produei~ en pto"porció aiJem~ de s~rve~ pre5tatdes de ·que va ser. abonada l'anter~or .. :. . · 

· D'acord amb aquestprincipi de me~tació, i atès que els efectes de la disposició estatal, d'acord amb el 
que estableix la seva disposició adçlicional cinquena, són del 15 de juliol del 2012, cada e~pleat públic ha . 
generat amb caràcter general i com, a mini ni des del mes de· desembre del_2011 un total de 7 m~s?s i 14 dies 
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. corresponent a l'anomenada paga extraordinària de Nad~l, en el cas que la meritació fos anual. '1, de ser 
semestral, d'1 mes i 14 dies (entre els dies 1 de juny_114 juliol). 

Així la dita supressió desplega la seva eficàcia de ·forma retroactiva sobre el· dret de percepció ·total ¡ 
puntual pend~nt només de ser liquidat (no pas acreditat; doncs ja .ho està), però també sobre el dret de 
merit~ció proporcional de la paga extr~ordinària generàtamb.anteri.oritat-a la data d'entrada en vigor de .la 
nòrmà, privant d'un . dre.t retributiu bàsic. j vulnerant alxí' Ja prohibicio . de retroactivitat de les disp~sicions· 
restrictives de drets individuals constitucionalment protegit La doctrina del. Tribunal. Consti~ucional és. clara 
refer~nt a això: una norm~. és retroactiva; als efectes de l'art. 9.3 de la. Constitució, . quan. incideix sobre ; 
relacions con sa~ rades i afecta situacions esgotades, ja que el qi.Je ·prohibeix l'article· esmentat és Ja 
retroactivitat, entesa com incidència. d~ la nova Llei en els efectes jurídics ja produi1s de situacions anteriors, 

.·de manera que la incidéncia en els drets~ pel que fa a la seva projecció cap.alfutur, _no pertany al camp 
estricte de la. irretroactivitat .sinó ~I de la prptecció que. aquests· drets, ·en el cas qu~ experimentin alguna 
vulneràció, han de rebre, (STC de 10 de abril. de 1986 i 29 de novembre de 1988). · 

En virtut d'aquesta doctrina · éonstitucion·al, , .hem · de concloure. que· la· supressió de les pagues 
extraordinàries duta a terme per Tacte adniinistratiu impugnat, i a.les quals :també es ref~reix l'article 2,, en 
relació. amb els articles 3 a 6, del RDLestatal·2.0/2012, en portar.aparellada l'afectació d•un dret consolidat i 
que ha quedat integrat en ef patrimoni.delsupjecte, èorn és él dret a la percepció. d~·Ja paga extraordinària 

, generada, ~s .. :una situació constitucionatment iJ·Iegítima en yulnerar la prohibició de· retroactivitat de les 
normes sancionadores i restrictives de. drets individuals~ 

Cinquè.· No concorre la c:ausa d'excepcion¡¡litat que justifica l'exercici pel Govern de l'habilitació prevista 
per l'article 34 de la Llei 1/20t2,. de 22 de.febrer, ·de Pressupostos de.la Generalitat. de Catalunya per al ~ 
20~2, ja qué objectivament no con~a acreditada ni quantificada la desviaciódels ingrèssosprevistos ni l'alteració · 
de les despeses de personÇll E}~tablertes_en·la.Liei que motiven la·n~ssitat urgent de corregir els objectius de 

· contenció de la deSpesa i de redúèció del dèfièitpúblic, toti que és més que evident la situació d'ofec financer de 
la Generalitat. Cal ad~ertir. que els motius que informen l'adopció de ta mésura de reducció de les retribucions 
acordada pel Govern es limitÉm a reproduir l'extraordinàrià situació de crisi econòmica recoOida en l'exposició de 
motius de ·Llei de Pressupostos per. al2012 i, sense· cap altre. raonament, èonsidera nece~sari d'implementar les 

. mesures de generació d'estalvi pressupostari, e11 'màtèria de .despesa de personal, en exercici de l'autorització 
prevista en la Llei,·quequalifica decaràcterexeepcionàl i temporaL 

. . ' ' . -

D'acord amb la Llei dé Financês Públiqúes ~de Catalunya, .les desviacions advertides.· en matèria 
d'execuciÓ de les· partides pressupostàrieS .s'haride formalitzar en document comptable- que ha de preveure el 
supòsit dé pagament de l~s retribucions de per$onal; cOm ~s. el cas, i qUe determina el reconeixement de 
l'obligació miijançant notificació personal ger crèdit no satisfet per ·1' acte ad~i~istratiu dé . suspensió que en 
aquest cas no s'ha produït, totfqúe ha estat suspèS el pagament de la paga extraordinària sense cap mena 
de justificació_ de la· causa que . ~a motiva. No., obstant, el caràcter tré3nsitori d~ la mesura només justifica la 
necessitat urgent de disposar, de manera imm~diata,. d'estalvi pressupostari sense cap mena _de referència a la 
causa excepèional 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. 
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En aque~t sentit, ·l~utoritzaCió legal no pot_ ser interpretada com un. mandat imperatiu de desenvolupamentd~·tà 
norma pressupostària sinó una facultat SotJ:nesa a la concurrència d'una situació excepcional i diferent a 16 
defi~ient situació econòmica-general que và informar l'elabora,ció de la Llei de pres~up.ostos per al 2012 i 'que, en 
efmoment de la seva aproVació pel Parlament de Catalunya eldia22 de febier (publicada àl DOGC el 'següent 

· ·. dia 27), resulta n~essari acreditar i objectivar l'e~istència dè la greu ( imprevista desviació dels objecti~s d~ 
·,contenció dè la despesa i de reducció del dèfièit: públic o dels· paràmetres econòmic~ ·que permetin: adv~rtir el 

·.·· désequUibii pressupostari, omisSió que nojustifica l'excepcionalitat de lés mesures de reducció de les retribuciOns · 
adoptaqes · pel Govern . de _là ·Generalitat, ·tot i tenir .en compte

1 

que l'aprovació.· c;lel. p~ssupost · per. al- 2ó12 dóna 
continu'ftat a ;les mesures d~ contenció.a,doptades én els exercicis 201 O i 2011 anteriors.. . .. · ·. 

. El mateix· hem de _predicar.envers l'actugció·del "Goblemò';. Referent a aixq, càl'aclarirque n() ens trobem :. 
davànt d'una situació nOVa .sinó davant d'una crisi. Que vacOrllençar.fà j8 aiguÓs anys, senfbreu l'únice~ 
argument~ció. que fa ·en l'e·xposiGiÒ de mòtiUS per (nÒti~ar:l~ -~ituació .èXtrabrdlnària: en esmentar ún'ièament ~./à 
pròpia natúràJeSa •. d'aquestS crisr; i per ffiotivar la urgència "lé! Celeritat. amb què s'han d'emprendre 

. lesreformesen elnostre sistèfl1a d'ócupaci6públiêa qUe contrjbueiJÇi à retorçaria 9arantia decomplimentdeiS ·· 
comproinisos adquiÍiis p'er Espanya èn matèrià cíe despesa pública", ~difiéanf Çiffib aquesta mesura el· 

. ~pressupost. aprovat. nom'és: 15 dies aba,ns amb Ja. Llei '2/2012, · CJe 29 de ]ún~t', ·pe pressupostos ·g,enerals ·de · ( 
l'Estat per al 2012,_(aOE del 30.6.2012), aprovada per les Corts, no podent haver donat' temps, pel tan curt 
termini, a noves raons d'urgènCia que expliquin i possibilitin .l'aprovació pel "Gobierno" del Reiàl decret llei, ja 
que la "situacióeconòèniCa• 9n què e.l fonamenta ja e_xiStia Quinze diés. abans. No· pe>t haver "urgènèia", en el 
cas de la supressió de ta'p~gà extraordinària' de desembrê,; ja que és .. merita 111 de desembre, amb el' que 
havia prou ~em ps perNEGQCIAR ~mb els interlocutors soci~~ i iramitar una llei ~Ue hauria ?efinit qui, com i .. 

. quant n'ha de ser privà{, ·s~i fo~ ·etcas. - · ·· · · · · · · · · · · , , , · , · 

Tptplegat acredita que la,mé~uraadopt¡ida, aixícom, elconjur\tde les retàUades q~e estem patint, no 
.. venen Causcíd~s .exdusivament perla crisi>econòmí~ genêral ca~Sa~~ -jano ~!!.çap seçrekper l'afany . · 
·. ·desmesur~t de ·lucr~:~lógre~ .de _quLos~ênta.~(Gaplta~.,. èspeçi~lmerif fi~anêer,.sin9Janibè pèr la ma~ca de 

' . . . . ·. ·. . . ...• . .: •. · . . . . '. ' . f . · .. ' •·... > . ' •. . .... . .. ! ' ..•... > ·····•. •··.. . . ..... ; : .· ;,' .. . . . . ·~· : ·.. . . h ... • • ... 

. planificació; proghlmacié> l ProspeCtiva del~ gestors. polítics respon~ablesde Pfehdre l~s decisions .. és a . dir, 
:d'una molt gran seva incapacitat~· ·· - /. · _. · · · · ·:. · ~ : · · . ~. · < . · · . . 

·. Sisè.-.Vtilne~~i.Ó pet/infi'a~ci6 del princiPi d@: st!gure~ )~ríd!~. ~trin~intd~ets i~divi~uals, com el 
·dret a la propietat~rivada, t v~lnerao~ els dfets corisolid8ts del Pe.rs()tial a <fui Eis dirigeix, afectant-los 
ret~ct!vament.c$egonS lanormativa,bàiica ÍniJOCada, asl!lbèr: rEsfC~tufd'Autonbniia (con~titUció interna) I la 
Carta de drets •• fonamentat~.·de léiUE,ila.ConStifuciQ·~~panY.ola,tot~ pers9natédret.al respecte dels seus 
béns; ningU potsér Privat de là sè~apropiétat lpés. qu~ pêr cau.l)a d'utilit?ü>ú~Uca i en les condicionsprevistes 
per la llei ¡ els princlpis gerierals del. dret:intemacionaL A aqpel)ts. ~fectes, hèm d'entendre que el treball 
productiu dEl 11ndiVidu, i;. per tant laremtmeració? sala~ qúe obté ~~mateix, iñtegren elseupatrimoni, el . 
qual s'ha vist ~e<:tat per la deci¡;iQ de ~U,prirnir el p~gClm~nfde"la pag~ e~C?rdinàri~. de constant referència, 
ja qOO s;ha vist privat d'una part diaquéstpatrimonL Atès q~ el t~b811 Pf()dUÇÍiu podem definir-lO com aquell' a 

. travéS del qual es proveeix> la persona d~ls rniljans. materials o béns ecpnòmícs que necess.ita per 
subsistir. Però en una realitat social «Jn là :: qual: els fruits ·directes ·del treball, en virtut de la nota 

· d'alienetat són atribu.lls directament ·a persona -física o j~rídic~- diferent de qui ha· executat ,el treball, . 
no és sinó el salari o compe~sació _econòmica per- aquell el.que s'integra· en el patrimoni 
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del tr~~allador, ja que aquest no és el propietari de~s mitjans· de producció, i molt menys e~ l'àmbit que ens 
ocupa,-les administracions públiques. · · 

Doncs bé, elsalari que perceben Eils empleats públics, considerat én termes anuals, que és, com diem,' 
el que con~titueix el seu patrimoni respecte de l'activitat làboral que desenvolupa, es-configura com un. dret· 
consolidat dins de. Ja relació bilateral i_ sinal·lag'màtica de pr~st~ció dels seus serveis a l'Administració, en virtut 
.de la ql)al, obté. aquelL Com ha assenyéÍJat el Tribunal. Supreln·, _res administracions • pUbliques poden a iterar , 
l'estructura retributiva mes no pqden rebaiXar el sou als empleats; n~vat dels complèment$ absorbibles (com 
així fà,. per, exemple, la disposiCió transitòria 1a EBEP): STS; de 19.q.1986, 26.10.1994, 29.5J99~. _ 
19.2.1996, 14:10.1996, 30: 12.1998~ i 41:9. 1999}: Reiteradam~nt ha considerat qúe, dins I; àmbit de Ja funció 
pública, només cap -el reconeixemènt de dos tipus de drets a~quirits: aquèlls que es reft1reixen a la natural es~ 

. de la tasca desenvolupada i Ells qiJe es refereixen al mUntant consolidat de les • seves retribucions. És 
sumn;¡amenfsignificativa:la S.~ntènciê (Sala-3a,séc~ 7a) dictada, el 29 de maig de 1995, én e1 recurs,·fl.úmero 

. 1311/92; la qual, en el seu fonamen,t de dret qu~rt; ,assenyala: · .. ·. . . . . . . .. . . . ... 
D'altra ,banda, en la sentència de 12 de}uiiolde 1991 dèiem 9ue dins l'flTnPii camp que lanoció 

estatutària del règim jurídic, de/s funcionaris ofe~ix als poçie(s· Públics per introduir innoVacions enaquest • -
règim, sense que davant/es mateixes resulti tïficaç lnv,oCar la irJtangibilitat ~afC!cterística dels drets adquirits, la 
jurisprudència, acpmpéJnyada en las~va dóçtrlna per yna usüal Pràctica nqrmativa, ha delimitat aquell camp 
en sostenir que. encara que no pot inCioufe ~ntré eiS drets Jdq(Jirlts ·el_ mari~tiíment d'u9a determi~ada · 
estructufa de leS ~úibuçiòns; e.erò sí mereiX a(tueiïa g_ualilicaciÓ l'ime_ort consolidat de.les .mateixes.' a 

, ·qui normalment sol atendre, en ·cas que_ .el nqU règiniel. di~minueixi, . miljançant 18 tècnica dels complerrients · 
personals ltrq~sitoris,_ absòrbiblesper futu~s,aúg1J1erts (~entènc(~s qe, 1? de f~brer11:t'dE;]uliol de 1988). 

/ I 

Igualment el Tribunal ·ConsÍitUçion~l ~a resoldré el' debat dêls drets adqul~t$ en la . Sentència . 
núm. 99/t987; . d:Ü de juny, . en. el recurs d'inconstitUcionalitat planteja,t .. rèspecte dê la Llei 30/1984, 'de · 2 

d'agoSt, de mesur~s per ala rêforJllad~ la funpiópúblicé: .··. · ·' ..•.•...... ·.· .· .. ·.. ·.·.·.· .• . · .. ··. . _.. > ··. . . . · _·_.,· 

. . : ... Ya/ a .· ~ir. que l'eficàcia' r protecció. d~l· ~ret individu~{ -~ei~id'úna relació pdblica·· o d'Una privada
dependrà de•la séya naturalesa i de la sevaa~süfrlp(Mmes o fflfJnys'plenapels.ub}éCtê, del seu infJrés en e1 
patÍirrloni de l'iríéffvidu. Pf3/' això ~'ha dit qúe Ja doctrina .:rta pr~ctica- de la, irretroaetivitaf només éS aplicable 

. als aretS consolidats, asSumits, i!Jtegiats en elpatfimoili del subjecte,ino ~/s pendéf!ls; futurs, cot1dicionats i . 
·expectativés.,. segons reiterada doctrina.delTribuna/Suprem,.f. · .· · .. , · · .. 

- ":.. '.··. .· ·'· ' ; .·-

. ' 

Per ê0~Íinu8r ~Ssényalant: . . .. · . · ....• ··. > . .. • . ,·. .· .. . . . .·. .. . ... 
... Òue, pe(~ixó,catr;iterarla soluc~ómantin'g¡Jda perla sent~ncia d'aquest Tribuna/abans esmentada 

( 10811986 (fe . 29]ulioQ.. èn••··. dir que ·la._.invocad¡ó. df?l prif!dpl cf'i~tr(;actív~at fiO /)Ot presentar·se com . una 
defehSad'uriairlàdn)Íssiblê_ Pê.trifícació, cje l'ordériame.rlt}urídic(S.TC ~l/1.981 .. de 20juliol, . 611983-de 4 f~brefj 
entre altreS), id'aqurta Prydéncia que la d~Ctnna· d;el Tribum~ipon$titucipna(h~ inostré!f en l'aplicació del 
referi(principi, assenyaJan{qu~ només: pot àf;jmarqufi::Uha ·ndr,Y,a· ~$ retrò¡JCtÍVa, als efec(es de ['arl. 9~3, 

,· : < . \ ' . ' .. · •· ,, ·.· •.·' .•. ' .. ·. ".. . . :· :,: ·:. ... . .. < .··• ' •. _.· ... •. ; ' t .... ·. .• . · .. ' ' '' : ' •. . . . . ' .·· ... ' 

CE, quan· incideiX spbre ... ,laci<Jns çonsag~des" i • "afecta.· sitUacions · esgotades", .. i que·. "el que es 
prohibeixèn l'art9.3 és Ja retroactivitat entesa .com incipènciB de la nOVa Llei8n els.efectesjurídics ja. 
produïts de situacions 'anteriors, de manè19 q~ela 'incidència en els drets, pel queta a la seVa projecció 
cap al futur, ~o,pe~any al camp ~stricte de la irretroactivitat (STC-4211986 de 10 abril). 
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Conseqüentment, està fora de tot dubte.que els drets econòmics· dels funcionaris públics, i que resulten I 

àfectats per ·la decisió gov~rnativa de referència, estan dins·dels que preveu l'article 17 de la CDFUE, motiu 
pel qual creiem que no dubte en reconèixer que els drets econòmics dels_ empleats públics estan ·dins-~1 
conjunt de drets econòmics que reconeix i protegeix la dita Carta. · 

Es pretén, amb la mesura governativa aquí- recorreguda, atorgar als drets econòmics dels. empleats 
públics el caràcter de· "despesa. administrativa" o "de gesti9" com si estiguéssim parlan~ d'un consumible 
,més. És a dir, han _actuatles· administracions públiques_ com si el poder de disposició de les remuneracions 
de~s empleats públics els correspon i no als seus legítims propietaris. És ,a_ dir, es pretén negar el caràcter de 
dret al que en rigor ho és:: el_ dret a una remúneració justa· és un dret econòmic j no una gràcia arbitrària, 
variable: o improvisada. És un dret que neix· d'una obligació legal i ,que és ·conseqüènêia de l'e)(ercici d'un · · 
deure. Un dret- de· tipus· econòmic, líquid i avaluable, arn~ incidència en el tràfiç i en el mercat, amb plena 

. identitat, doncs, amb el dret ~a la propietat. La·. manca de pagament de ·la paga suposa, doncs, la vulneració 
_ d,aquest dret a més de contribuir a l'empobrim~nt dels -empleats ·afectats i,. per extensió, de tot el país, motiu 
pel qual afirmem . categoricament . que' va . en contra dels interessos generals i només~ obeeix tristament . a 
criteris comptables de poca yolada. 

D'aquesta manera, no .cap,_ de cap· manera, que· es pugui pre~dre_ la deci~ió de p~escindir d'aquesta 
despesa ·com una mesura purament estalviadora, sense més·repercussió que la de la que afecta les arqu~s 

. públiques. S'obvia així el caràcter de dret con_stitucionalment reconegut¡. empa~at Prendre una mesura de 
' tipus polític CC?m és aquesta sota l'empara de l'estalvi en les arques públiques est~ tan allunyat de l'esperit j la 

norma constitucional com ho estan les confiscacions~ 

Havent determ,inat amb la supressió ·de la paga extraordinària üna ·reduc.ciq d~ les retribucions dels 
empleats. públics afectats, en els termes. establ~rts1 · el que· està clar és· que aquesta reducció suposa una 

· afectació ne9atiVa en el se,~ Patrimoni i en els. seus drets consOlidats, vuln~rant tant els principis de · 
seguretat jurídica I d'irretròactivitàt normativa, com· el-dret a ·la propietatpriv~da, no. només perqu~ fa 
a la seva proclamació constituciorud, trobant-se per tantviçiada de nuHitàt I~ actUació administrativa 
acordant les minoracions. o ·dêsco~ptes retributius, pel_ que entenem. que és ·procedent que declari la 
nul·litat i l'anubli. . . -

. . 

Setè.- Subsidiàriament a la petició,:principal de nul·litat de l'actuació administrativa, formulem una reclamació 
pàrc1al de tà.paga extra de desembre' del201.2.· , · . . · · 

~om ja e_stablí l'article 33 de la Llei 33/1987,. de. .23 (je ·desembre~ de pressupostos generals de· l'estat 
per a 1988, àl qual esremetexpressament l'articl~ 26.-de, la Llei 2/21912: . __ ·. _ ··. . ,. __ . 

Les pagues extraordinàries dels· funcionaris ctef'Estat es meritaran el primèr dia hàbil dels mesos de junyi desembre i amb 
referència a Ja s¡túaci6 i dratdei 'funcionari en aquestes dafes, Bx00,pte en els següents cas·os: _ · _ · _ _ · 
Ou,an I temps des~rVeis pres~8 fins al dia en què es meriti la Paga extraor9i_nària no ÇOfT1prenguila totalitat dels . sis . 
mesos immediats anteriors als ~mesos dejunyo desembre, l'impo~ de la paga extraordinària es reduirà proporcionalment, 
computant cada dia de seiVeis prestats en l'import resultant· de dividir la quantia de la paga extraordinària que en la datà· 
de la seva meritació hagués correspost per un període de sis mesos entre 182 (cent vuitanta-tres en anys de traspàs) o 
cent vuitanta-tres dies, respectivament. 
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. Les dites disposicions ordenen no pagar als funcionaris Públics p~rt· d'unes retribucions qué ja s'han 
,_ meritat quan· entra¡ en_ vigor el.dià 15. ·ae juliol, ja qlje_l~s- pagues_ extraordinàri-es dels funcionaris~_són 

semestrals, acreditades per dies, la primera el primer dia hàbil del. mes de juny
1 

la segona el primer de . 
desembre,· i la dels laborals són anyals ,amb .. dat~s. de venciment. al 30 dejuny i al20 de desembre. ' 

Aplicant litèralment la nonna esmentada segons diu l'article 3 del Codi Civil, :ra qual.estableixque ,··extra · 
de juny es merita. de 1'1 de desembre de l'any_ anteriOr fins al31 dé maig defseQüenti pet abonaraji~ny, i ' 
l'extra de desembre, déS de 1'1 ~ejuny fins al30 de novembre abonant-laal d~serJlbre, significa .que abans de 
l'entrada. en vigor s 'han meritat 44 dies de-l'extra de desembre, ~s à dir, els, dies: corresponents al Mesdejuny · 

-¡- els· de julioL Així . c9m:·: le~ · parts·-_· proporcionals·; dels_:. compl~tnents dè_ 'espeçíflc o : pagues · à~qicional$ ~ 
equivalents a·1l14 partque _s~abonarià ~mb l'~xtraòrdinària de desembrè.l en-el cas deJsl~bórals un total de z··' 
mesos i 14 diès.:; · · 

. . . 

Vuitè,.: T arn~ concÓrre la huHitat de ple dret predicada per l'atemptat a la Uibertat sindic~l i al dret a la ·. 
· negociació col·lectiVa, en haverprescindÍt de ia negoCiació 'Cor· iectivade'la que só~ titulars _leSseccions sin~icals_ 

reclamànts amb caràçter . previ. a I* adopció. de la resolució o. _decisió :·d'implef11entàr lés rtlesures suara 
. esmentades. L~ vúlneració del dretfonamental a la llibertat sindical, en la s~va di~r\Sió relativa alanegociació 

coFiectivà en què inCorre d~ maneraflagriult t'a,declsi6, s'evidenéia amb'·fes següénts cón$ideracions: . . . . 
' • .:· .·:: \ ••• -.: • ;: •• • ' •••• •••• • ,·-. z ,.· •• '. '.·, • :: 

L'actuació iiJ1pugnada és un açte des~nat a una pluralitat desubjecteSdetehpiha~ COr!) són els 
. empleats d'aquesta UniVetsjtat qu~ ha in~idit, modifiC~nt-los unilàteralment, ~n 'uncorijuqt d'aCords i pactes 

subscrits ambles orgaQitzacions sindicals i amb la represen,tació dels empleats que actuen Em l'àmbit de la 
prestaclóde serveis del personal, i miijançanUafixaçió d'unes lllésures enJ'ànlbitde l'ocupació públi6a de forma 
unUateral ·_¡ :sen~e _cap. procés ~qe negOGiació amb-les_ organitzacions sindicals· representàtivès dei persónal de les · 

· adrhinistracions.póbliques: .. : , · 

.· .. Eh QJner~l.· af~a els acords Ipactêi Si~dic;ats; i taiTltié priva d'éfitàda al. cOnv~hi col· lectiu qUe regeix 
les conçlicioris dètreoalldeLp~_rSOQal· l~ooraf. . - . - , . . . . 

· El dret a ra hegociació OOFiecfiva no té exclusivament una dimen~ió-regal, . sinó que Per una part .és 
e objecte de ree6rlèixementeXprés per l'artiCle fS.de. la Llei orgàniCa 6/2~ dê 1,9 de jUliol; d~ reforma de . 
I'Estatutd'Autonofnia de Catalunya, en conéorctanra i 'per Impel(itiu de l'article lS deFmateix • Estatut de . 
Catalunya, pelS articles 271 $1,1 de :la ca.ita dels dre~ fon.amentals de laUnkl. Europea (?01 0/C 83/Q2), i per la 
ConstituCió e~ panyolS -art 37 CE-, i deia mat~bca man~~· ~nstitueix u~a m~~i~staci9 d~ ia l.libertat sindical 
reconeguda igualmerit èn l'artiCle 28-cE, c;om pa d9ctarat el Tribunal cOnstituciOnaL ~s per això que ,es pot dir ·. 
que po és un dret completament disponible p~r-_1 1

executiu., 
'I' ·•·. -·.' T ·..... .: ,··: •• '··: ·" L • ·,_ '; •• ' • 

En J'àmbitde r.~ ri~&;iació ~ri l'o?upa~ló pública eS rêc~llunagaranti'ainstitucional que la fixacló de_les 
cotidiciotÍs de treball ~'ha de dur, a terrriè dêSprés de ICI negociació amb les organitzacions sindicals . 
representatives dels empleats públics. Es tracta d'unaobligacióque obliga als pode~ públics. malgrat les seves 
potestats ~'politique~", és a dir, excloses dél'controlj~ri&UccionaL-Això no vol djr qu~ sigui un drét absolut o que 
no pugui ser -susceptible de limitacions· o ·restricCions, però hau._ran de ser- justificades, ·ser · raonables' i 
proporcionades, a fi de no limitar-de forma innecessària el dret fonamental a la llibertat ~indica!. Si es tracta del 
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personall~boral·què' presta s~rve~s en l'à.mbit del sector públic, iguarmentla negociació-col·lectiva·disposa_d'una 
garantia institucional- davant l'actuació unilateral de l'AdministraCió a l'hora de ··fixar noves condicions salariàls i · 
retributives en~ont ·de les que venien resultat d'aplicació en. virtut dels ~diferents convenis col·lectius subs~rifs. ·A 

I . ·. ·' -·. • . , .·.. .• . .', , .. ·.r . .,···:. -

r:nés de que l'inçrerrient de la _massa sc:¡larial é~ unà matèria sobr~ la qllat"s'integra el deure de negociar la seva· 
inclusió en ei projecte de llei de pressypostos,)'anàliside la legislació laboralposa en evidénci~ que hÍhauna 
'garantia institucional del dret a _la 'negoçiació col·lectiva davant els 'supòsits en què' :es modifiquin les cond~cions 
retribu~ves ·que venia regülànt la negÒciació col ·lectiva. · · · · 

• . . ·Certament,, hi ha una consolidada doctri!la ~nStitucioQal qu~ . ha réssaitat l'eficàcia irÍlme<Jiatél i direCta · 
de la Llei sobre els conve~is col·leè:tius· que estiguin en Vigor en el moment de ser dictada aQuella, iinpo~,;ant una 
subjecció incondicionada a leS Sf3Ves detenninacions i pèr tant, inodificant o deixant sense efeèt~ el que el 
conveni . coHectiu havia. regulat; .• en la mèsura que !3igui incompatibl~ amb 1$5 noves detenninacions del .. 
legi!31ador. t'establiniènt d'unes noveS cOndicions excepci()n81ment pejoratives pèr ats e~pleats públics, · 
diferents de les que regien, sense ,haversubsta.nciat prèviainent.c,approcés.denegociació,en n~ haver sotmès 
la mesura ·a cap' inst?ncia .amb paf1icipació.sjndic~l, i haver 'adoptat de.s de la perspéctiva de.la, unilateralitat com' 
un fet consumat.' . . . . . '· ' ·. . ·.·.. .. ··: _;< • ' . ~. ' 

.. . La doctrina del Tribunal Suprem .i del Tribunal Constitucion~l· evi~~llci~ tO~' u~ a sèrie de limits i 
condiciqnan~s q~e nan de~ còncórreFperquè 'tes deçi-sions polítiques puguin d~ixar~d'aplicar,: suprimir e,- derogar et. 
reSult¡¡tdè)a negOCiaCió coHectiva que ha.subscrit o. v~lidat el màteix GoVElm eilJ'exercici de les .seves 
competències. Ha reconegut l)nagar8ntia in~ti~uciohal de IÉI nego~àció col·lectiva, manifeStació del dret a la 
Uib~rtat sind.~al~ ·que f()rma part d~J nostr~ ordena_rrient ju~idic/ tant internacional 'cdm a {l~yell constitucionall legat · . . .. ·.· , . . . .· . . . . . ,_ -. 

·A l'hora de justificar l;afecfilció' a là vigénda . d.eïs ,aòO~dS, pacteS i corwenis cói -fectiys, nO ens resulta 
· .desconegud(l ra mE!sura. CQOting~da en, .l'~icl~t~8.19.de l'Estatut. bàsic dE!I'ernpl.é~t públic -EÍ3EP-. Tanmateix, 

.. no és po$ible juspficar~ho a,f11b una Po1Itic8 .qlJe1s~p(,~~anlknt(n9 estàp~ cf~rriòstratobj~ctiVament} é~dega 
processOS· .. de·.· gen.èració- q·~stalV~-• ~~upclS~ris Pén tat de • ·cOmplir els·. o~êctius i prit\cipil> d'estabilitat· 
pressupos~ària i disciplina. fiscal -iustificació(onnal de .la 9ita ~talla.da\ i menys élléara QlJejus~ifiqÚi i excusi 
l'obligatorietat de ~~ _neg~i(ICió' amb les organitzacions Sir\dicals, la· qual,. insi~ti!Tl, és . manifestació . del dret 
fonamental. a la mbertat·sindi~l què re<tuereix{j'una qualific¿¡dissjma .protecció, Ço és, per tal que cedeixi el dret . 
fonamental; s'hq ·de demol)tTar co~plidis8Únall1~flt la raó i jusfifi~8Ció d~ larnestJra qÍle hi a,t~rnpta. Èn realitat, la 

. mesurà implantada· per .l'Acord és pur8 (simpJemecit là fixaCió: .d'uha reduCció. d~ l~s ~lldlcioris Iabora,ls ~r. al · 
conjunt del s~ctorpúblic 'realitzada pel Govern;·.:de 'ta .qual és Gonèreció_,·en l'àmbit que. 'ara ens ·ocupa .la resolució 

·,, ._, ·. ·; ' . ·.. . . . · .. _. . . . . :'. ·. '. . " ·:-,,_ ··:.'' ·.·.· ·: :. .'. · .. ,:; :• ... J' . ' 

impugDada. . · · · · · · 

• ' ,· '";,.: • ' • r C '."• ,•• ,', • 

Com ha reconegut la d~trina d~l Tribunal Cónsti.tucioflar, l'article •37.1. d~ la· Constitució recon.eilcel dret 
de negociacKl col ~l~tiva .i #'~11. e.n deQ~ ,tC!~t I a garantia p·~na: llibertat n~ocial. ~rnl'exiSÍ~iad 'un mand~t p~r · 

· . establir un sistema eficaç.de rtegOCi~ció; hayeri.! de$tac;atel -r ribun91 Const~9iqna.1 en •. ~src 4l1983.de 28 d~ 
· gener, 1211983 d~ 22 9etebrer, 37/1983 de tfde maig; .59/198~ de 6 dejuli?i, 74/1983 ~e 30 de juliol, 118/1983 
de 13 de desembre, 4511984de 27dèmarç,.73/1984de 27d~ juny1 39/1986de 3tdemarç •. 104/1987 de·17 de 
juny,.?~/1992 de 14de maig.; .164/1993 de··18·de .. maig,.t34/1994.de 9de maig,~S/1996 de 29 de rnaig i 80/2000 _ · 
de 27 de març, que la negociaCió coHectiva.forma parfdetdret,de llibertat sindical, concebut com a miijà 
primordial d'acció sindical per al complimenfdels~fins.constituçionalmentreconegutsals sindi~~ts en l'article 7 de 
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la CE. 

A més, la Llei orgànica de llibertat sindical reçoneix en el seu article 2.2 el drèt de les organltzêlcions 
sindicals a la negociació col-lectiva, sense distincions o matisacions. respecte dels funcionaris públics.Aqu~sf · 
mateix dret s'infereix a ta vista òels Convenis lntemacionals. ratifi,cats pel ReQne d'Espany'a, en especial. els 
Convenis núm~ 151 y 154de la OIT, que imposen l'obligació d'adoptarprocedilll~nts q~e peflnetin la · 
participació dels representants dels empleats públics en la determinació de les. condicions· d'ocUpació i. que 18 

_ negociaciócol·.lectiva sigui aplicable i.respectada·èn lés admini~trac~ons públiques>·· · . · 

. . . . . ' 'El dret a la negociació CoHectiva fqrma part del contingut essencial del. dret a la.llibertatsin~ical èn la. 
seva vessant funçional, perquè la negociació ~!·lectiva és Un miljà neèessari per a l'ex9rcici de l'acció Sindicai. 

. que recÒneixen'els articles 7 i 28.1 , i perquè la Uibertat sindi~lcompf9ninexcusablemeÍlttambéaquells miljanS · 
d'acció siÒdícal (~ntre . eliS la negociació coHectiva) _· gue contribueixen a qUe el· sindicat pugüi _desenvolupar· · 

_l'activitata'la qual està qidat per les nom1esfonamenfals à da~ especi,fiC?deS, .. atèsque s'ha en~ès així per la 
· . . doctrina consfitucionBI, en.la'qua.! s'~adeien$~t què la llibertat sindi~l inte9ra els .~rets d'actMta~ i els. miljans 

d'acció que, per contribuir de nl~nera priffiordial a que el sind,ical!)ugui deSenvolupar les funèions a 19sque és 
cridBfpér l'article TCE, constituèixEm el nucli mínlm i indispensable.de la llibertat ~jndical (SSTCJ 1/1981 .• de 8 
d'abril, 37/1983', d;'11 demaig,,95/1985i de 29,de juli?l,9{1988: de· 25~e ~ener,FJ 2; 5111988, de 22 de març, 

_ FJ 5, i 127/1989, de 13 de jliliól, FJ 3): Entre aquestS drets d;aètiVitat i mltjai'l~ d'acció aquest T riburial ha vingut 
incloent el dret .CI. la negociació col dectiva(SSTC. 4/1983; de 28. d~ gener, .1211983, de f2 de febrer, 3711983,. de 

. 11 mciig .1959l1~3,de 6dejuliol; 74/1983;de,30 de juliol, 1,18/1983, de 13de,desembre, 45/1984; de 27 de · 
març, 7311984, de 27dèjbny, ~9lf986,'de 31 de març, 104i1987, de 17d~Juny~ 124l19e8;de 23 de juny, fJ 5, . 
7511992, de, 14 de maig;; 16411993, de .1 e d~ maig; 13411994 ;·de .9 de maig, .9511996, . de 29;·.de maig, 8o12ooo, 
de 27 de rrtafç i 1?~1/20011' .. · · · · · · · · · · .. 

• . . · . . ... EL ccmtinQÚt essencÍal propi_ de ·.la_. peQòciació .• CQÍ·Iéctiva inte,gra. pròpiarrien,f. dncf~cuttatS: la· de. 
negociació I la díelécciÓ del r.ivêll_,de. neggçiapió,' I~ ~esele,ççíò.dels ~ntingut~ DeQ.ót;iables; I~ de f<)rça Vinculant 
dei conveni i .la d'admipis~ió dêJ • qu~ s'h~ pacta~ havent eritès Ia doqtrina ci~ ri tífica que aquest conjunt de :· 

· facultats, defineiX l'espai (X)nstitucionàlde ·la negociació qll·lecÍiva J tamb~ que' ha .·.d. e .. Ser imniiJne a les 
ingerèncie$ .i intromissicmspúbliquesdaVant 1'8utonomia col:iéctiya (Sentènd~ ~e l'AUdiència Nacional de •1 O de 
maig çJe 2n10J' actuacions 41/20)0,. que tot i que ha estat cassada Pel Tribunal $Úprem i·sotmesa a.l'empara del 
T ribunai-Constitucionai} :· -· · . . · j •• 

-, ·:'" . . - ' ; 

La ~blcéió dedretsfonarnent81s ha de recolzar~se.enlàpròpla norma catalana, europea, i espanyola 
que elsesta~leix, sehtinsuficiènt el seu ~upòrten simpl~s intèreSS()s apreciats ~r Í'executiu,i es manté aquest 

· .. mateix -crite'ri eri el epnveni Europeu de Drets. ~umans 9u~ .. utiHtza reiter~ament la coneguda clàusula de 
"mesures neçèssàriê~ en una. socí9tat dem()cràticar~itjarlçant la quall~ feS~cpió dels drets proclamats nqmés 

· · _es pot fer ~r salvaguardar, determinats· valors (seguretat públiça·, salut impard~titat judicial, ~etc~). · 
• ' • ~ \ ' ' • • - ' • • • • ' • ., :·. -< • ·: • ,· ' ' •• '· • > • • • '' ' • ~ • • ' '·. • -· • 

La ponderació êntre els OinteressêÍs el) )Oc s'Íla de recoliaf rí~ce5Sàriarrientèn el pnnc1p1 .de 
proporcionalitat, que. es l'eina .·utilitzada' per. aclarir. si.- els actes que 'restringeixen' els. drets foname.ntals. han 
respectat els limits·establerts ·per les normes fonamentals, rèsultant necessari Pe?r a això superar un triple test 1) 
Qúe.la intervenció sigui adequada per assolir la.finalitat que-~s' proposa. 2) ·aue laJntervenci'ó sigui necessària, · 
de manera que no càpiga· una ·altra alternativa r:nenys èostosa. 3) Que .sigui proporcionada· en sentit estricte, 
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entenent com-a·tal, que.no suposi un sacrifici excessiu ·del dret o interès sobre eJ qual es produeix la restricció 
del dret . · · , . . . · 

No s;ha jUsti~cat degudament la nece~sitatde la mesÚra 'decidida, concorrent diversitat de parersi punts 
de vista que s'han. expresS8t .en ,la rrlajoria de tribun~s· públiques, algunes d'elles perfectament fonam~ntades 
que fortament èontesten a nivell públic la justificació i motivació donàdes i que.no assoleix~n el.mínim necessari. 
per justificar ei sacrifici del dret fonamental. , · · · , : · , . 

·Les. raons· excepcionals.· per dl)r a teiine el necessari· equilibri preSsupostari ·dels.cornptes ·.públics pot 
actuar com un límit al deure d'atendre la negocÍaciócoHectiva, el quê pot suPosarrestrïcc.ioiis ~dicionals, però 

· en tot ca~· la justificaèi6 :·del sacrifici. d'aquest dret fonamental nOrt1és cobr~i){ el cànon de constitucionalitat. 
·mitjanÇant' la ra~nabilitat~ la. justifica~ió, la idoneïtat,. la trànsparèricia (particip~ció) i. :,la proporCionalitat ·de Ja 

. . ·. • I .·. • ·.• • .... ' 

mesura. 

L'excepcioQalitafi gravetatd~ lasitu~ció econòmica nóté Correspondència amb l'eXclusió prèvia d'un/ 
procés negociador, sutigtancjaf; amb bona fè amb vista 'à arribar a Utlaoord, al m~rge del re~ultat que. hagués · 

· poguttenir, atès que es tracta d'un dret individual dels erúpleatspúblics exercit col:lectivéÍin~nt; tal i Corh dispOsa 
l'aiticle·15 de iéÍ Llei 7/2007, d~ 12 d'abril, ~e l'est~tutb'àsicde l'empleat públíc.Aqu~stdretclla nÉlgociació és · 
entès per l'article .31.2 det matéix EBEP com ·èl dret a negociar la determinació d~ les~ cÓndicions de trebaU dels 
empleats de leS AAPP, incloent (art. ~7} r aPlicació de l'incrementd? l~s retribucions; la'detênninaciói ap~cació 
de les retribuciòns romplémentàri~s; els plans de. :previsió social" els criteris dè'J'acció social, les previ~teS a la 
legislació dé prevenció d~. riscog ·laboraÍs,· i leS condiciO!'ls. de. ~~all. i retributives sotmeses al principi de· reserva 
qe llei. I t~t això"sóo . bàses -del. règim estatutari dels funcionaris· i. normativa' labor~f bààica~ d'acÓrd amb la 
disposici~ .final· primera. ·: 

4 - ' ' ' ' ' • ••• 

. . En concluSió, la if11posidóde la supres~iód7la paga ~~ra, itnplic~~ayulnè~ació del drettonamental a la 
IÍibertat ·sindical i .. a. ·.la ·· neQ<)Ciació cot:lecliva, am.b afectació del. dret a I à segurS tat jurídiCa, i quan aquesta · 
unilateralitat es projecta sobre la reducció de.· les condiciqqs lciboral.s d~l personal de .les. administracions · 
púb1iquès, ja t¡ue.impUca afectar.la 'g9rantia ·iQstitudpnal d'aquest dret fonaméntal.· · . · · · 

• . • • . ,è- .••. ; • • . • " • - ·. :; ,~ , • • :':· ·r .. - . ::- ... : .~., . . 

En relació amb això, és convenïent aturar-se en la sirlgularitat que els.proces~ previS .de diàleg s~cial 
aporten al procediment legislatiu,. Ésindubtable;tno sem~la necessari recqrdar aquí, êlvalor tramkendent del . 
diàleg soéial e~ ·el nostre· E~tat socfal·i ~f?mQcràti~ de,dret(art .1.1,. Ç~lA Ja. Jmportànêicid~ la P?rticip~ció· de les 

· organitzacióriS sindicalS i· empregàrials.~n el prpcedim~nt.d'e!aboració>dé les,lleis qu~ puguin afectar eis 
interessos econòrriics i soCialS a. ia d~~Qsa lpiorJlodó contribueixen significa~~uTlent( a~. (.CE). ·És dar també 
que aquests processoS· dediàlèg.~ial,pr;eci~am~rlt •. Per· Venir ~n J}orllbr,og~~·.·ocasionsretertts a · projèttes de ·. 
refonnade les institucions del r,rlercatd~.tretíauo d~lssiSt~TT}es de protecció sbcifl; podên e~tarcondicionatsper 
la necessitat de donar resposta ÏTTJmediata ~·;cqnjurlture~ ~co~pmiq!JEls o~oCials .prob~màtiques,. en les q~e la· .. 
utilització de la leQisla<)ió d;urgència, d~sprés de la 'cònclllsi() del prOcés. de diàleQ, pot aparèixer plenament · 
j,ustificada (STC 2~/19~3, de 2.1 de gè~er, .f J 5)~ . · · · · . . · · 

Ara bé, els convenis internàciollals.ratificats pei.Regne d'Espanya són normes súpra.legals per 
sobre fins i tot de les lleis laborals ordinàries i, per tant molt per sobre d•un RDL, segons disposa l'article 96 
de fa· Constitució espanyola: Els tractats internacionals vàlidament celebrats, 4na_ _vegada publicats oficialment 

~ , ' r • " 
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a Espanya, formaran pait del ordenament intern. Les seves disp~sicíons 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 arn~ el mateix·arti~le'10.2 de la Constitució: Les.normes re/atiVf!lS.als dretS' ' 
·fonamentals i a /es llibertats que la Constitució reconeix; s'interpretaran de conformitat amb. la Declaració . 
Universal de Drets Humans i els tractats·1acords internacionals sobre les mateixes matèries ratificades per' 
Espanya. · 

Entre aquèsts convenis internacionals es troben els de.I'OIT,,. no només ~ls clàssics, 87 i 98 relatius a la 
llibertat sindical i negociació col·lectiva, que constitueixen normes bàsiques fonamentals de· caràcter universal 
d'acord.ambJa Declaració de l'OIT de 1998, sinó també els ja invocats convenis 151l154sobre la negociació 
col·lectiva {el primer d'ells específic per· a:les .adminis_tracions púbÍiques), ratificats igualment per Espanya, i . 
les Recomanacions núm. 91 sobre els contractes col·lectius de 1951, nú'm .· 159 sobre les. relacions de treball ·~ 
en les administracions públiques de 1978,:1 num .. 163sobre la ~egocíació col·lectiva de 1981. 

·, • • > 

En aquest apartat convé. recordar que també el Comitè d.e Llibertat Sindical de l'OIT .ha declarat que "e/ 
dret de negociar lliurement amb'els ocupadors les condicions de.treba/1 constitueix un element es~ehcial ê:J~ la 
llibertat sindical". 

També resulta de traòscendental importància que la normatiVa bàsica dels empleats públics de l'Estat 
(Llei 7/2007), estableix un reconeixement exptícit dels convenis intemaèionals en matèria. de negociació 
col·lectiva quan en el seu article 31.8 estableix qué "Els procediments perdeterminar condicions de· treball en 

· /e~, administracions públiques tindran en c,ornpte les previsiol}s est~bleites ~n· els· con~enis i acords de 
caràcter internacional ratificats per Espanya ·~ 

. . 

Els convenis de l'OIT qt)e entenem concul~ats són els segü~nts: 

. . . 

y" Núl1)ero 87. (Conveni sobre la llibertat si11dical i la ·protecció del' dret de sindic~cióJ. 

1948). Ratificat per Espanya, et20 d'abril.~de ·.1977. _. . 
./ ·Número 98 (Conveni.sobre èl dret de sindiê~ció i de negociació col·leêtivai 1.949). Ratificat per· 

Espanya, el20 d•abril.de 1977 . 
./ . Número 151 (Conveni sobre la protecció del dret desindic~ció i eiS procediments per determinar 

les condicions d'ocupació en -t'Administració .Pública). Ratificat per Espanya el.1984.09; 18. 
·~ - Número 154 (Çonveni sobre la negociació col·lectiva:. 1981). Ratificat per Espanya, el 11 de. 

novembre de 1985! 

En concret, i de manera resumida, ,els ·continguts vuh1erats:·són èls· següents: . 
• ,. , ' < 

a) Violació de J•art. 4 defConveni 98 sobre dret de sindicació i negociació col·l~ctiv~. 
' . .' . . . ~ . -

S'h~n d'adoptar mesures adequades a les cóndí~ions 'naCionaís, quan· això~ sigui necessari, per estimular i fomentar 
entre els empresaris i les organitÍ:acions d'oèupadorsf d'una banda, i les o,Yanitzacion,s de treballadors, peraltra, el ple 
desenvolupament. i ós· de ·procediments de negociació· voluf1tària, a fi. c1e· reglamentar, per. miüà de contractes 
col·lectius, les condicions d'ocupació . . 
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b) Violació del Conveni 151 sobre· la protecció del dret de sindicació 'i els procediments per determinar 
les condiCions d'ocupació en I'Administraci(>.Pú~lica, 1_984, en els·.articles_4, 7_i·8.~_ 

. . . I 

1; El~ ·empleats públics. gaudiran de protecció adequada cont~a tot acte qe discriminació antisindical en relació, amb la 
seva ocupació. -· 
Artiçl~ 7. 
S'han d'adoptar, si cal;- mesure.s . adequades. a_ /es ·c.~ndicions n_acíonals per- -estimular i fo,mentar et ple _. 
desenvolupament i utilitzacip de procecjiments de- neg9cíació entre les autoritats públiqu~s competents I les _ 

-organitzacions de treballadors públics sobre les condicions,d'ocupació,· ò ds qualssevó/ altres mètodes que perm~tin 
als iapresentants dels empleéltS públiçsparticiparen Ja determinació d~ les condicions. · 
ArticleB , , _ _ _ _ _ . _ . _ - · , " ·' . . · . . . . . _ _ . _ < __ . . 
La solució dels conflictes -que es plantegin amb motiu de la determinació de les :·condicions de. treball s 'haurà de tractar 

-d;aconseguir, de manera -aprqpi~da a /es condicions nacionals,_ per mÍljà de la negociació entre les parts o miljançànt 
'procediments independents·_¡ imparcials, · com ara la. mediació, la conciliació i l'arbitratge, _ ~stablerts de_ manarà. que 
inspirin la confiança_ dels interes~~ts. r • 

. . 

e) Violació del Conveni 154 ~obrefomeritde la negociació cOl-lectiva; 1981, Em els articleS 5, 6, 7 i~· 
ArticleS .· .. . . : . .- ._ . 
. i S'han d'iJdoptarmesures' adequades a /es condiCions f}aciona/s perfom~ntar Ja'neg~ciació co/·fectiva. 
2. Les rresures a què es .refe~eix elpaitlgraf J d'aquèst article han de tenírperobjectfJ que: _ _ _.. . . . _ . . . 
a) (a rifJgociació coNectivÇJ ;síguipossibilitada a tots ~/s empresaris i totes l~s .categòries de treballadors ·de les 
branques (¡r~~ívitat a què: s'apliqui aquest Conveni; ·. • . _ ·. .. .. ._· _ _ · _ _. . _ _ __ . _ _ _ _ · 
b) la. negociació coHectíva-sigui progressivament estesa· à totes /ès matèries a què es refereixen: els àpartats a), b)Jc) · 
deJialtltle :2 d'aquest' Conveni;, .. _ . . . . ._ . r · . . _ .· _ · . _ . . . . 

e) sigui t.omentat J'establímenfd~ regles· de prOÒC?diment convingudes ;entre les organitzacions: dels ,ocupadors i les 
organitzaCions deis treballadors;· ' . . . . . . . . . . . .. . . / 
d) la negociació èoHectiva_noresu~iobstaculitza~a per la inexistència de.reglesque regeixin elseu desenvolupament 
o -Ja ins~J.ficíèncía Q èJcarocter imprQpid'aqúeste$ regles; · . .- : · · ·. . •• ·. _ ._ . ·.... · · . _ · : .: 
e) eís Órgans i procediments de solució dels "conflictes laborals estiguin concebuts. de .. manera que contribueixin a· 
fórhentar Ja negociació col·lectiva. 
AiticJe:B 
Lès-disposicion$~d'aquest.Conveni no han d'Ob?faculitzar el funcionament de:sistem.es_de relaciòns de treb?ll en què la. · 

.·· neqociació col·i~ctiva._tingl)l'lloÓ .en el marc de mecanismfjS •• o d'/nstit~cions. de c_onci/iaciÓ· O cJ'arbitratg~, ··a. de. tofs dos 
,alhora, en quê participin voluntàfiaTJ)enfles parl$ ·en /éJ. negÒciàció coHéctivà.··, · ; · · · · · 

· ÀitJol~ t · . 
Les mfisures ~do~tades :fJ8r.le$ autoritats pu~Jiques per esifmularj. fo/nentar el; desenvoi1Jp811Jent ·_de Jà ·negociació 
doBectiv_a'haTJ de. ser obj~cte de ~onsúftesprèvies ¿· qúansígui possible, d'aco.rds entrelê$ autoritats públiques i tes· 
o,ganíttacions dhcupadors i(le treballadors.· · 
Articlé 8 - · · .. · 
Les. mesures previstes per t,aldefoiTtentar fa negociació col~iectíva no han de sercqncebudes o aplicéJdes de manera, . 
que obstàculifiin la llibertat de negociaciócoHectiva; · · ' · · 

1 

. - ~ ' . . : " . ;. . . . ., 

El RDL 20/2012, impliCa t81Jlbé una directa vulnéraciódel ~rinciPidê ~èg~ciaciÓ col·leCtiva que Ja 
doctrinà dél èomitè de llibertat Sindical v.e estabrint d~ m.anera .molt clara lreiteràda:: 

1008. La. suspensió o la derOg~ió .'-per via de decref, sense rac;ord de /es paris- de convencions · 
col· lectives pactades ·t/iiJrement per les_ rnate,jxeS, vio/a e/.prÍf!CÍpi de nego_ciació pol~ lectiva l/i~te_ f vo/unfàrfa., 
que estableix}'article·4 del~êonvehlniínt 9B;·,. ·· · · 

Si un govern vol que les clàusules d'una convenció col·l6ctiva vigent s'ajustin' a la política econòmica 
. del- país, . ha de traçtar de convèncer ·les :p~rts que ·tingui~. ét1' compte voluntàriament tals consideracions, 
sense imposar-los la renegociació dels convenis cdl·tectius vigents: 
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D'altra banda, I¡ art. 7 del Convehi 154 imposa que ~/es mesures adopfade~ per les autoritat~ públiques 
· ~per estirnulari fomentar el desenvolupament d~ la negociaêió, coi·Jectiva han de ·ser objecte de consultes 

prèvies i, quan sigui possible, diaCoirJS. entrè.les autoritats públiques i/es organitzacions d'ocupadors ¡ de 
treballadors ". Es tracta d'un mandat als poders públics. dei~ diferents estats membres d~ l'OIT, inclosos els< 
seus governs i Parlaments, que no poden dictar nomles que afecten eldf"et del treball, di-êts Sindicals o. 
:.negociació· col·lectiva sense Ja prèvia obertura d'un període· d~ consuJtès·. amb· lés. organitzacions. sindicals ;.·· 
patronalS, l'incompliment, com èrl aquest cas, suposa també .la vullleraci9 del. Con ven i de l'OIT; . 

·En el mateix sentit es pronunciaJa~Reeomanació '113, el paràgraf ·1.1) insisteix Que:·. 
. S'flaunen ·d'adoptar me$ures apropiades· a ies: conqicións nacionais per promoure de manera efectiva Ja éonsulta. i la . 
· coHaboració, en : les· branques d'activitat , econò~ièa ·.i èn . l'àfT?bit ·nacional; entre ··les avtoritat~· ·públiques . r /es 
· organitzacions d'ocupadorS l de treballadOrS; aixf com entre /es pròpies organitzacions~ per a. la re~lítzació dels -
.:Objectius prevista~ en els paràgrafs.4.i 5 l'per altres qüestiof1s d'interès comú.quepuguin ser determinadeS perles· 
·parts. ,: · -·- · · · · · · · · 

· Assenyalant precis8mentel paràgfaf 5 entre aquestS objectius esíroba aCOnseguir {¡ue lés autoritats 
. ' ' . . ·.· ' .· .'· .·· -' . . . '.'.. ·.. . . . ; ' . ,; .. · .. · ... _-··.' '. ' . . : ·. ·... . .'. ) : ....... ·.. . ': ... . .. •. ''·. ·.· ., ' .· .. '." 

públiques eompetents delnànin en forma adeqt.iadajes opinions, l'asses~orament' i l'assistèncià de le$ 
. organi~acions de~çupadors i;'. de' treballada~. r~speéte de /a :prep~r~ció: i api icac iq de '¡fj legislació 'relativa als ... 

seus interessos·: · · · · - · · 

Complemehfàriamênt/ el Comit~ de LlibertatSindicat ':de ·l'O-IT s'ha manifestat amb· .molta. reiteració 
sobrecasOs èn què eiS poders ~~un Estat han actual-en ,aqueStes mat~ries, sènse cOnsulta pièvia a les 
organitZacions s.lndicals{tat com hàn' .. actuat els. Govèms. espanyol:-¡' catal~)~· Entre molts cal r~ssenyar els 
següents: · · -- · · 

·1019. El recurs re~èrat a restiíccioi7S legislatives de.1a negócii)êi6goNf3GtiVanomés ¡)òt 1enir,a llarg 
termini, u ri efecfe oeff)st (dese8tabíf~acJorsobre el cl(ttlild~le~ rr:tac(ons¡a~orals, ~i .e[1egisladot inteN~ amb 
freqüència pér suspendre··o anur~·Jar"l'exercíci.dels -dretsreconeguts.a/s.sirfdicàtsi als seus membres. . ·,. 
· ·. · A ~és, aix~ pot, ininar ~~ 6onfi~nça 'dè/s ir~balladors; en ê/signifiC~ etè l'afiliació a • uir sindicat. Els . · 

· possibles mem~rès o adherents pòdeh · ·veure així indllils a considérêr 9ue~·és inútil adhèrir:s8 a. una · 
organització àinb la finalitat PrinciPal representar els seus membreS en les flegociélcions Col· l~ctives si 
comproven que els resultats d;aquestes s~anuPii:Jn sOvint per via Íegislativa. . . . . . . . . . ' . 

. ' . ,,. . . .· .. ] . . . '. 

,,''l 

1038. (...)La Comíssic) és conscient que« la negociaci9' ç'pl')eèt~a e·n el sector pUblic. exigeix la 
verificació dels. recwsoS diS,p~~ibles en els diferentsorganiSrrÏes o empreSe,spúbliques,-qu~ ·aquests recursos 
estan condiCionats ee/s preSsupostos dei'Estat 1 qú'e, el peripde de,_ VigènSia .dels contractesc~l:lectius en el 
sector .. públic no _se,mpre • coinCideix amb·.fa · vigènfia . d,7la.llei. de pressupostos de··f'Estat~ la. qual, wsa. pot •· 
plantejar· difict!ltats ». En, ponseqü~ncia, la Somissi{) ~nnota e,17ferarilen.t en. C()n1fJte, /~s 9reus. ~íficultats 

•. financeres ·lpressupostàríes que h;m . dafront~r els f¡Qyems; . So~retot . erreeríddes d'e5tapcameot: e,conòmic 
. · · genera/i pro/opg8t. Ara ~; ~nse petjildicl{fe, J'antenor,}à (;ofni~sió ~onsi~era ·auè lr:s autoritats h8urien 

·. privilegi8r tant .com sigui PosSibJe la negociació col·lectiva. corn· 8 mecanisme :per detérmiflar les condicions 
. d'ocupació dels funcionaris, si Perraó de les circumstàncies 'això no és posSible, aquesta nlasse- de mesures · 
s'haurien d'apliCar durant períodes limitats-i tenir cOm a fi la protecció·del nivell de Vida de/S treballadors 
més afectats.· En altres paraules~ hauria·· de: trobar un. compromís éJquitatíu 1 raonable entre, d'un~ banda, la 
necessitat·de preservar fins qn sigui possible Pautoromiade les parts en la· negociació··i, per altra~. el deure 
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. que incumbeix : a/s . governs d'adoptar ./és mesures necessàries per superar les seves -- dificultats 
pressupostàriès . 

. 1040 •. En contextOs ~·estabilització econòmica· s'ha' de. donar prioritat a la negociació col·lecti~a per 
regular/es càndiqions- de·freba/Jdè/s seus.funcionaris~_en I/oc-de preferfrp~omu/gar UTÚ~-1/ei Sf:?bre Jimifació de/s 
salaris en el sector públic" . 

.. . . . . . . . ... _ .'' ' ... ·. - ... ·. . . . .... ·.· .... · .·.' .. ' ·· .. ' 

La supres~ió de la paga extraÇ>rdinària de desembre del 2012 <;tels- empleats .:públi.c~~ ·suposa :una 
substa.ncial_ disminuciq dels \seu$ .salari~, /sense que~ com ja· s'na· exposat erf aquest _escrit, hàgi:·existit 
negoçiació.çoi·Jeétiv~ alguñà amb el~.seus representants, produint l'a'vulnetaciÓ'.greud'aquesta recOmanació 
del Comitè de Llibertat Sindical, ja que e.l govern espanyol ha preferit leg.islar ên aquestaJT1atèri9 per .ta vi~-
d'urgència,. obviant la negociació col· lectiva. · · f · · 

1041. El~omitè va dep/Òrarque malgrat les seves Bqteriors cridés a un (}OVflmperquè s'apstingués 
d'inte,Yenir en el procés de nègociació col-lectiva,tíagi omès uñ cop més ~doriatpriÓritat a la nêgociació 
cof·/ectiva. com a .ti!itjà per negociar • un canvi í=m1es condicionS ~'oCupació dels fUnciònaris'públics; í que 

'l'autoritat. :legislativa hagi considerat necessari· promulgar Ja llei. sobre · •. la setmana d~:· treb~/1. reduïda i la 
. remuneració del sfJçtor públic, sobfetot ienint eÍJ compte qUe aquesta llei és Jrru1ledíataméntposterior a la. -
. intervenció legislativa per /agua/ es van 'congelar els salaris del sector públic ,per Un pèfíode d;i.Jri anY. · 

' . \ ' ' . . . . . ' . . - .. '-.;,·•:_; ' . .. ··.. . . . .. 

El títol UI d~ la Llei 2f2Q12,(je 29dejuny, de pressupóstoàgeneralsdei~.Estatpefàl'any 2012; (BOE 
30 juny· 2012), article~· '22: a 38; 'estableix les\ rêtribucions: .dels 'empleat~:·:púpllcs .·per al' present: 
exercici.AqueStanorrn?·v~ entf~(errvigot 1'1 de juliol de 2012. El ~eial dèCret Jt~í 2Ó/2012,que redueix . 
significativament les retribucionj) d'aquells en' els termes ja descrits .•. va:.entrar ep yig()f el15. de, juliol de 2012. 

· . És així que. es compleix el requisit fàctic rep~ Vat per, la r~comana9ió esmentada, puiJ< QtJela norma legal 
minoradora dels saí~ris, .RD LI'~¡ 20/2Ò~ 2,· és. immed!atamenfpqsterior a ·la vig~:nci~(de._la tlei~ 21201 ~: · · · .. · 

: -. • . . • • • ~ . • ~ •. ./ • • - ' . . .. • • ,i ,. ' ' • . .• ' .' ·" ., . ~ \ 

.1 042. Quan elpri~~ipid~ l'autOnomia de ~s ¡}arts en la negociació' col·leêtiv~ d,~,S~rva la sêv~ validesa 
pel que fa alS funcioniJris.·i empresaris públics emp.~r,atspel Convèni núm. 15J; aflllfJSf ha de s~r aplicat 8mb 
cert grau ·de·· flexibilitat. donades ·.les característiques ·.particulars · d~ .radmirl!stf8Ció · p_ú~líca, però .. éil mateix 
temps les autoritats haurien de privilegiar tant éOmsiguÍpossib/elanegociaoiócol·/ectiva com a mecanisme 
per determinar les cóndlcions· dncupació .dels funcionaris. · · · · · · · 

Es reiteren' els arg~níefltS fàctics i corisignat~ de l'ê}bsènêléi totaf~e.prlorit~t de 1Anegoci8ció pol·lectiva 
per p~rt del Goyern,. indep~ndentm~ptdel sèu rèsul~at, finàl, amb el.s :repres~ntant~ aels,eniple.ats públics. 

1 043. Un sistema e,fl cjuè e{S efnpleats pqqlics JJOdé? .només er(;sentar ~meínOri~ls respectuosos» gLie . . . 
·. no són objecte de .negociació, en oarficulàr Sobre ·fes. condicions de trè6all ... la determinàció ... és d'exclusiVa . 
. ' èómpetència de les autoritats no .és conforme· amb. els. convenis.núm . . 98, 1511154~ . -' .· 

1062. El Comitè . va admetre que _el Conveni· núm. 98 reconeix l'especial índole ·de {es funèions ·dels 
emplèats públics contractats _per)'administració :de· l'Estat i, en particuléJr, la possibilitat que les seves 
condicions d'ocupació es fixin p~r.mitjans diferents _al procés de lliure negoçiació col·lectiva} així m_ateix, va 
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. . . 
. ' . . 

admetre que el Coriveni núm. 151, tenia com a objectiu establir uÍ'Ia nOrmativa lilés específicà per a la 
categoria de/ funcionaris públics exclpsos de fàmbit del Conven~ ·núm ... 98, _reconeix que determinades 
cate .. gories .. d. 'aques.ts fu. ncio .... na.r¡.·s.(inclos.· o .. s.·.· aq· .. ue.lls ./~s o. bligacio. n .. s .. ·· són .. de na.t_uralesa ... c. onfide._ n. c.·· iàQ.-- .P .. ode.n. _ :·. 
quedar exclosos de les .. disposícions de· c~ràcter més :general. q~e.· garanteixen als·· empleats·'públics la 

· protecció contra · actes . de discriminació antisíndical o }'existència . de . mètocfes de parlicipfjció pe~ la 
determinació de les seves condicions d'ocupació. Tanmateix, enopinió del Comitê, no es pot conside,rar Que 
l'exclusió decertes categories de treballadors dfHs Convenis núm. 981.151 afecti o desvirlul' cap rrJanera e/. 
dret eSsenciàl de sindicaCió de tots els treballad?rs garantit pel Conveninúcrr. 87. NO hi ha res. en êtConveni 
núm. 9~ni en el Conveni núm. 151 queindiqui la intenciódelirnitar l'abast'del Co~veninúm.B7. Per contra, a 
juljar tant pels termes d'aqueSts. convenis com pels trebBÏis preparatoris que, . van porlar à 1~dppci6 ·. del · 
Conveni núm~ 98; es dedueix que l'objectiu és precisament el. càntr~ri. · . .. · 

. . 

. 1063. El Cofnitè ha posa(.en relleU eiS termes de /'atticle 6 del Conveni nlÍm. 98 On s'estableiX 
que ((aqUest Conveni nò tracta de la situació dels funcionaris públics en l'admíniStració de l'Estat ino s'ha 

. d'interpretar, .de. cap manera,._en detriment dels ·seus drets b del seu èstatui>>-. A. diferència ·de l'article 5 -del 
·mateix·Cof1vehi (referent·.à.ies .. fòrcés armades .i la po/içiatl'arlicle 61. en. estàblitque el Conveni no ha¡·. 
d'interpietar de cap mane~; en detriment dels drets 6 de l'estatut dels funcionaris pUb/ics, :deScarta l'mateix · 

·. temps el possible confií~~~~ aquest Co(weni ÍelConvfminiím: 87 ipreserva ~xpressamentels drets dels 
funciOnaris· públics • .• inclosos . aauélls . garantits en· el ConvetÍi núm .. 8ZL'argument que els ~fectes de 1es 
dispoSicions del Convenin!1m .. 87. ?ueden limitats 'si esJa ,ref!1rè?cia ·aJ'àiticle .6de/Conveni núm .. 98 contradiu· 
els termes concrets d'aquesfartièle .. ·Aíxr mateix, el paràgrar1. de ./'artiçte· 1 del Conveni num. 151 .. estableix · 
que el Conveni s~a. d'aplicar a totes 'fès persónes empleades pèl'adrninístraÓió¡j{¡biÍca «en la mesura què. no 
els sigUin aplicables disposicionSmés fa,vorables d'~ltres corivenisintemBcionalsdeltreball». Per tant, si él 
Conveni núm .. 98 va respectaríiltegrament els drets concedits als fLÍncionariS públics pel Convèni núm. 87, es·. 
dedueixque el ConVeni núf11.151 tampoÚJis hé desvirluat. .·· · · · 

. ·· 1.008. El Comitè h~ Considé,rat útil reièlif-sè a la Redof11an8ÇÍ,6'sob;e, Ja consulta (Çranques d'activitat. 
econòmica i àmbit paciotlaO, 196o: (núm., .113), que¡ en el seu pa,ràgtaf 1 disposa que s'haurien d'adoptar 
mesures aprOpiades per pminoufe de manera efeqtivà la consulta Uà col·laboraci6 en les branQueS d'activitat 
econòmica i en ràmbit nacional entre les .autoritatspúbliques/1es organitzacipns d'ocupadors .i de. treballadors 
Sense fer discriminació d~ ·cap cJasie contrà aquestes organitzacionS. Oè confOrmitat amb el paràgraf 5 de la 
Recomanació, .aquesta consulta h~yriéJ. dè t~nir com a objectif1, en particula~, aconsegufr ,que les àutqritats / 
pUbliques competents dêmanin ~n forma àdequada 1~5 opinions, l'àsgessorame,ni r /'àssiStència a les 
organitzacions d'oc'upaclof:si~~de 'treballadors· respecte de qüestions com I~ preparàció i l'aplicació de la 

. - legislació relativa als seus interessos. 
. . ., ' 

1070.La consulta tripartida ha qe donf!r:se abans Que etGovep, Botmetiuil projecte a I'Assèlilblea 
Legislativé! o estableixrunapolític~.l~b~ràl,:socialo ecÓnòmica. · · · -- · 

. 1011. Es destaca Ja irripoitancia· que en les consultes regni la bona fe, la- confiança i el respecte mutu i 
que /es parts tinguin prou. tern ps ·per expressar els sèus punts de vista i discutir~lo$. en profunditat per tar de· 
poder arribat a .un compromís adequat. ÈI.Govem també ha de vetllar perqu~ es'garanteixi el pes necessari 
· als acords als que les organitzacions de treballadors i d'empresàris hagin. arribat. · . 
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1 072. El Comitè ha subratllat l'interès de consultar /es organitzacions d'ocupadors i de treballadors- en la 
preparació i elaboració d'una legislació qu_e afecta els seus interessos. 

1 073. ~El Comitè ha ass~nyalat. a l'atenció dels governs la importància d'qna consulta prèvia· amb les 
organitzacions d'ocupadors i de treballadors abans que s'adopti qua/sevo/1/~i en el tèrreny del dret de/. treball. 

_ 1074 .. E/ Comitè va subratllar la importància que cal atribuir a la celebració de consultes franques i 
sense traves sobr~ qualsevol qüestió o l~islació projectada que afecti els drets -sindicals. 

1075. És essencial que, quan s'introdueixiún projecte de législacióque afecti la negociació col·lectíva o .. · 
les condicions d'ocupació, es procedeixi abans a consultes detallades amb les organ11zacions de trf?balladors i · 
d'empresaris interessades. 

Respecte al Conveni núme~o 151, també ·ha emès _diverses interpretacions; entre les quals cal 
destacar: Les-facultats· pressupostàries reservades a l'autoritat legislativa no, haurien de·· tenir; pér. resultat 
impedir el cqmpliment dels convenis co/·lectius subscrits· direètatnent _per aquesta autoritat o en_ el seu 
nom" (66è informe, cas núm. 179, paràgraf 36-362 i 139è informe, cas núm. 737 '· paràgraf 175)~ · · 

•,' .. ' 

El·text deÍ Conveni 151 atórga un ampli marge per al seu.complimentp~rò, com ja és c()negut i pràctica · .· 
habitual de les normes de l'OIT; en cap cas permet l'incompliment de normes més favorables i concretes. 

I encara més, destacar la doctrina del Comitè de Llibertat Sindical, que relaciona ·1es facultats 
pressupostàries reservades a les autoritats legislatives i el dr~t a la negociació. col·.leêtiva: 

1 035~ S'hauria de trobar un comprom1s equit~üu i raonable entre; d'una banda,. Ja necessitat de 
preservar fins on sigui possible l'autonomia de .les parts en .la negociació i,·pÇJraltraJ el deure. que incumbeix 
a/s go~erris d'adoptar~es.mesures,necessàries per superar /es seves diiicultats:pressiJpostàries .. 

· 1038. La Comissió, considera que les~autoritats haurien privilegiar tant .com· sigui possible la negociació 
col·lectiva com a mecanisme per determinar /es. conqicions d'ocupació dels funcionaris, si.per ·raó. de les 
circumstànciês això no és possible, aquesta classe de nJesures s''haurien d'aplicar durant períòdes limitats i 
tenir com· a fi la proteccio del nivell de \(ida dels ~reballadorsrr~és afectats. Eà altres paral}les, hauria de trobar 
un· compromís· equitatiu i raonable entre, 'd'una banda, :/a necessitat d~ preservar fins on ·sigui possible 
l'autonomia qe '.Jes pafts en la negociació i, per altra,_. el deure que inc[Jmbeix als governs d'adoptar les . · 
mesures necessàries-per superar. les seves dificultats pressupostàries.· · 

1040. En contextos d'estabilització econòmica s'ha de donar prioritat a Ja .negoci~ció. col·lectiva p~r 
regular /~s condicions· de treball dels seus funcionaris, en lloc de,..preferir promulgar una llei sobre limitació dels 
salaris en el sectotpúblic. 

Per la seva part la Comissió d'Experts ha valorat reiteradament les al·l_~gacions dels governs relatives a . 
les necessitats pressupostàries,. però 1es ~eves conclusions passen per la conveniència d'una participació real 
dels sindicats en la definició del marc i d'un "e$pai significatiu" per à la negociació col·lectiva. En definitiva, cal 
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permetre als sindicats valorar les circumstàn.c.ies econòmiques per decidir conjuntament: És fonamental, però, 
que e/s:trebàlladors i 'les_ seves organitzacions puguin parlicipar plenament ide manera significàtiva en la 
determinació d'aquest marc global de negociació, la qual cosa imPlica, en partlcular, que dispoSin de iotes fe$ 
informacions financeres; pressupostàries o d'una altra naturalesa que els serveixin peravaíuarla sítuaci6amb·_ 
ple c~neixement de causa (ICE 1991- pàg.:493). . ··. · . -~- · ..... 

. Tambéenel casnúm: 1919, en unc~ssimilaral present, itambéreferit al Regnep'Espanya,.el CoiTiitè 
· de Llibertat Sinçiical de l'OIT, expressa "ta feima esperança que el Govern, de Conformitat amb JaJegislació: 
nacional, recorrerà a la negociació coHectiva pér reglamentar tes. cOndicions d'ocupació dels empl~ats · . 
públics1 Aíxí'mateíx,· e/C()mitè ha de SÚbratllarque el fespecte mutu de/s compromisoS assumitS en els aCOrds. e 

éoJ·Jedtius és un element important deldret,de negòciació 'col·lectiva1hauria cie sersalv~guardafperestablir·:. 
relacions laborals s~bre una base sòlida i 'astable. " · . . . · · 

En conclusió, la me-ura que· ens. ha .. estat imposada· és nul·la· de ple: dret p&r les c~use~· 
explicit-des, i també vul~era la normativa-vigent i ·d'aplicació. · . · 

Per tot això, S O L ~ L I C I r'-6 M : 
object~ ·de rec~rs. · 

. que dicti ·:resolució detlarant la nu1·1itati ariUI·Iant la que és 

BARCELONA, 12/ab~l/2013 

···p __ ·_· ___ :~ 
~ : . . ~ ' ~ . 

' . 
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.D.%.9fr. .. SA.V.~ ... @. amb D.N.I. núm.~)P.~~~-S i actuant com a Secretària 

General de la Secció Sindical de CCOO-UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), 

CERTIFICO: 

Que en la sessió de l'executiva de la Secció Sindical de CCOO-UPC, del dia .. t2.::~.~.~2oi~ 
2013, es va acordar interposar les reclamacions administratives i judicials oportunes 

contra ta supressió per part de la UPC de LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DEL 

2012. 

Així mateix, es va acordar que .T?.~-dP.~ ..... ~ .... , amb D.N.I. núm.~~~~~~~f 
actuant com a .. ~.c.~t.~ .. ~ ... representarà a la Secció Sindical de CCOO-........ 

en les esmentades reclamacions. 

En Barcelona, a 2 d'abril de 2013 

Signat: 

S. 
aelliie·;'#i§'d 

SECCIÓ SINDICAL UNIVERSITAT 
POLITÈCNICA DE CATALUNYA 
Pau Gargalla, 5, Soterrani 1 

08028 BARCELONA 



. . 

JOSEP PLA CARLES, amb D.N.L- núm.- 39.138.98QH, i actuant com a Secretari General 

d~ la Secció Sindical de UGT-UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), CERTIFICO: 
. . 

Que en la sessió de l'executiva d~ la Secció Sindical de UGT~UPC, del dia 8 d'abril de 

2013, es va. acordar ·interposar .les reclamacionS administrativeS l judiCials oportune~ 
. contra la supressió per part de la ·UPG de· LA PA_GA EXTRAORDINÀ~IA DE DESEMBRE DEL 

.. 2012. ' 

Així mateix, es_ .va acordar . que DOLORS CASTILLÒ GARRIDO, amb· D. N. I. núm. 

39.114.573Z, i actuan~ com a DELEGAD_A, representarà a la Secció Sindical de UGT~ 
. . 

UPC en ·les esmentades reclamacions. 

En Terrassa,_ a 11 d'abril de 2013 

Signat: .. Çf) 
.··~ 

• llrlll. 
Secció Sindical 
. OOT·UPC. · 



. . . . . 

·TO MAS· LÓPE4. CARD1EL, ~mb D~N.l riúm·. 39.052~ 721 D, i actuanfcom a, Presiderífde.·la 

Sècció Sindical de .CSI•t (Úniv~rsitatPolitècnica de Catalunya),.:cERTIFICOl: 

· Que ·en la sessi.ó de.l'executiva·de la Sècció.Sindi~al de CSI•F- UPC, del día 20 de febrer 
' ~ , , ' . . . . ' . . . , . . • . . . I , , r 

de ~013, ~s va acordar interposar .les- reciamacions administratives ·i judicials ~pdrtunes· 

; contra 'ta supressió per part de la' UPC de--LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE. DESEMBRE. QEL . 
j • • ,. ' 

2012 . 

. Així mateiX, es va acordar que Federi6o Sànchez BalfeQ6, àmb D.N.I. núm. 43;511.976R. , 

i àctúànt corn a Secretari, representarà a la. Secció s·indical.de .CSI•F -~ ·upe en les· 

èsmenté;ides ._reclamacions~ 

E~_.*fe.rrassa1 ·a 11 d'abril de-2013 
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