RETALLADA IL· LEGAL II
Dilluns dia 7 de juny de 2010, vam presentar un recurs contra la norma estatal davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, la qual ja ens ha comunicat el
tràmit d’al·legacions.
Veure comunicat de premsa a: http://www.elsindi.cat/pdf/comunicats/RetalladaIllegal.pdf
Avui informem que, tal i com avançàvem en el comunicat esmentat anteriorment, en data
11 de juny de 2010 hem presentat la impugnació del Decret Llei de la Generalitat davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Els serveis jurídics del CAT plantegen la possibilitat de promoure la interposició de
demandes individuals dels treballadors i treballadores Moss@s d’Esquadra en el cas que
es faci efectiva la retallada en les nostres nòmines.

Després de multitud de peticions, a data d’avui, el Departament d’Interior encara no ens ha
informat dels criteris concrets de la retallada.

Per qualsevol dubte o aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
SALUT !

Àrea de Comunicació del CAT.
CATalunya, 14 de juny de 2010

RETALLADA IL·LEGAL
El Col·lectiu Autònom de Treballadors-Mossos d’Esquadra, segon sindicat més representatiu del
Cos, ha fet un estudi jurídic del decret aprovat pel govern en el que s’acorda la reducció mitjana
d’un 5 % del sou dels treballadors públics .
També esperàvem la corresponent legislació de la Generalitat de Catalunya pel que fa als
treballadors catalans.
La conclusió és que ambdues normes són il·legals.
Pel que fa a la norma estatal, vulnera de forma flagrant l’article 28.1 de la Constitució Espanyola
“que garanteix el dret dels treballadors a la negociació col·lectiva per la determinació de les
seves condicions de treball, i una sentència de la sala contenciós administrativa del Tribunal
Suprem de l’any 1995 que estableix que el Govern pot modificar les quantitats que corresponen
a cada nivell retributiu dels funcionaris, però, en cap cas pot reduir la retribució global de cada
funcionari abans de la mesura, sent preceptiu que si el sou resultant és inferior, s’aboni un
complement personal transitori absorbible en els futurs increments de les retribucions
establertes.”
La sentència crea jurisprudència.
Així doncs, dilluns dia 7 de juny de 2010 vam presentar un recurs contra la norma estatal
davant la sala contenciós administrativa del Tribunal Suprem el qual, avui ja ens ha
comunicat el tràmit d’al·legacions.
Pel que fa al decret de la Generalitat, a part d’incomplir les mateixes normes legals que el de
l’Estat, s’afegeix un altre incompliment del principi de legalitat.
En la motivació, basa la facultat del govern per emetre el Decret Llei, que modifica pressupostos,
amb la facultat suposadament atorgada per l’article 64 de l’Estatut de Catalunya. Aquest article
diu textualment:
1. En cas d'una necessitat extraordinària i urgent, el Govern pot dictar disposicions
legislatives provisionals sota la forma de decret llei. No poden ésser objecte de decret
llei la reforma de l'Estatut, les matèries que són objecte de lleis de desenvolupament
bàsic, la regulació essencial i el desenvolupament directe dels drets reconeguts per
l'Estatut i per la Carta dels drets i els deures dels ciutadans de Catalunya i el pressupost
de la Generalitat.
2. Els decrets llei resten derogats si en el termini improrrogable dels trenta dies
subsegüents a la promulgació no són validats expressament pel Parlament després d'un
debat i una votació de totalitat.
3. El Parlament pot tramitar els decrets llei com a projectes de llei pel procediment
d'urgència, dins el termini establert per l'apartat 2.
AIXÍ DONCS, EL DECRET, QUE MODIFICA EL PRESSUPOST I ANUL·LA ACORDS SINDICALS
SOTA TUTELA CONSTITUCIONAL ÉS MANIFESTAMENT IL·LEGAL I PRESENTAREM EL
RECURS QUE ESTEM ULTIMANT ABANS DE DIMARTS DIA 15-06-2010.

Per qualsevol dubte o aclariment, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.
SALUT !

