
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOVETATS RECURSOS CONTRA LA 

RETALLADA DE SOU 
 

En data 24 de maig de 2010 es va publicar el RD Llei 8/2010 pel qual s’adopten mesures 
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, el qual recull les disposicions 
encaminades a reduir, amb criteris de progressivitat, la massa salarial del sector públic 
en un 5%. En data 31 de maig de 2010 es publica al DOGC el Decret Llei 3/2010, de 29 
de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la 
reducció del dèficit públic.  
 

D’acord amb les mesures adoptades a la citada normativa, a partir del mes de juny de 
2010 la Generalitat de Catalunya ha practicat a la nòmina del personal funcionari de 
l’Administració la minora retributiva prevista als membres del CME.  
 

A la vista d’aquests antecedents, des dels Serveis Jurídics del CAT ME es va analitzar 
jurídicament la situació, i es va decidir actuar en conseqüència, i per tant, es van dur a 
terme les següents actuacions: 
- En data 30 de juliol de 2010 es van presentar més de 400 Recursos d’Alçada contra la 
reducció de la nòmina efectuada en el mes de juny del 2010; recursos que es van 
interposar amb l’autorització de tots aquells afiliats/des i no afiliats/des, que així ens ho 
van demanar.  
- A partir de desembre de 2010 el Departament d’Interior comença a donar respostes 
desestimatòries als nostres recursos d’alçada, en base a l’aplicació del principi de 
legalitat, segons el qual l’Administració de la Generalitat està sotmesa a la llei i al dret.  
- Davant aquesta resposta “vaga” de l’ Administració, des dels serveis jurídics del CAT 
ME es presenta una demanda contenciosa administrativa conjunta amb el volum de totes 
les desestimacions al recursos d’alçada, amb les mateixes peticions que fèiem al recurs 
administratiu (reconeixement del pagament de les retribucions deixades de percebre a la 
nòmina de juny de 2010; pagament dels interessos legals; i suspensió de l’acte de 
minora de les retribucions). 

 

Des de la Seu judicial se’ns va notificar que s’havia de presentar una demanda per cada 
afiliat/da. Donat que això pot donar peu a obtenir diferents resolucions per la mateixa 
reclamació, en Secretariat Nacional hem decidit interposar “tres” demandes individuals, i 
en cas de què només una sigui favorable als nostres interessos, la resta de companys/es  
podran demanar l’EXTENSIÓ D’EFECTES DE SENTÈNCIA en el termini d’un any des de la 
fermesa de la resolució favorable. 
 
Per qualsevol aclariment posa’t en contacte amb el sindiCAT. 
 
SALUT!! 
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