
USTEC·STEs Franqueig concertat 02/444
Ro

nd
a 

Un
ive

rsi
tat

,29
,5è

08
00

7 
Ba

rce
lon

a
htt

p:/
/w

ww
.si

nd
ica

t.n
et

us
tec

ste
s@

pa
ng

ea
.or

g

Número 249
Març 2001

Sentència de la
descongelació

salarial...
i altres angoixes 
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Sentència de la descongelació
salarial i...altres angoixes.

Com haureu pogut patir personalment,
des del moment de fer-se pública la
sentència de l'Audiència Nacional,

algunes organitzacions sindicals han donat el
tret de sortida de la cursa per penjar-se totes
les medalles en relació amb l'execució de la
sentència, és a dir, en relació amb el cobra-
ment de les quantitats reconegudes per l'Au-
diència Nacional.

No els ha impor-
tat que la sentèn-
cia no fos ferma;
tampoc no els ha
importat fer córrer
models d'instància
innecessaris. Tam-
poc no els ha pre-
ocupat que per
guanyar aquesta
cursa hagin hagut
de dir coses no del tot certes i mitges veritats
respecte dels procediments i dels terminis
per reclamar. En definitiva, no els ha impor-
tat actuar amb precipitació i irresponsabili-
tat. 

Tampoc no havíem patit mai una cam-
panya d'afiliació tan intimidatòria com
la que estan practicant algunes organit-
zacions que fins ara teníem per respon-
sables. Tot ha valgut en aquest estat de
confusió que s'ha creat per uns i
altres. 

Enmig d'aquest panorama, els
treballadors i treballadores no
sabem ja a qui creure ni què
hem de fer si volem cobrar en
el cas que el Tribunal Suprem
confirmi la sentència de
l'Audiència. 

I enmig d'aquestes corredisses, nosal-
tres hem intentat, en la mesura de les
nostres possibilitats, aportar una mica
de calma. Com ho hem fet? Doncs, en
primer lloc, demanant  a les principals

organitzacions sindicals una actuació unità-
ria per reclamar el compliment automàtic de
la sentència de manera que, arribat el
moment, no calgui fer cap tipus de reclama-
ció individual. Òbviament, aquesta proposta
no ha agradat perquè tothom vol fer-hi el seu
agost. També hem intentat aportar calma
enmig de la confusió informant amb rigor i

sense precipitació
respecte de l'execu-
ció de la sentència,
dels terminis i proce-
diments per recla-
mar, etc.

Les nombroses tru-
cades que estem
rebent de companys i
companyes assetjats
en els seus centres
per alliberats d'altres

sindicats ens demostren que cal continuar
amb la tasca d'informar amb rigor i sense
interessos obscurs.  Per això, ens tornem a
adreçar a tots vosaltres per informar-vos dels
fets més rellevants en relació amb tot el que

s'està dient sobre la sentència.

Finalment,  cal que tots ple-
gats tinguem clar que podem
estar molt tranquils respecte de

l'execució de la
sentència. En el
cas que finalment

el Tribunal Suprem
confirmi la de l'Au-

diència tothom cobrarà el
que hagi de cobrar, amb
independència de qui li
gestioni el cobrament i a
ningú se li passaran els
terminis per reclamar ja
que aquests terminis són
molt amplis (cinc anys
des de la notificació de
la sentència ferma).

No havíem patit mai una
campanya d’afiliació tant
intimidatòria com la que
estan practicant  algunes
organitzacions sindicals
que fins ara teníem per
responsables.
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Decàleg  per a no amoïnar-se.

1La Sentència dictada per l'Audiència Nacional reconeix als empleats públics el dret  a cobrar
l'increment de les seves retribucions de l'any 1997 segons l'IPC d'aquell any més les quantitats
deixades de percebre des d'aquell any.

2 Com que el Govern ha recorregut en cassació la sentència davant del Tribunal Suprem, cal
esperar a saber si aquest Tribunal admet o no a tràmit el recurs del govern.. i tenir present que, si
el Tribunal Suprem l'admet, la seva resolució pot trigar entre un i quatre anys. 

3Per a iniciar les reclamacions dels corresponents pagaments, cal esperar fins que el Tribunal
Suprem confirmi la sentència de l'Audiència i que no es presenti cap recurs contra la nova sentèn-
cia del Suprem. Mentre arriba aquest moment no es pot fer res per a reclamar cap pagament.

4Si el Tribunal Suprem confirma la Sentència el Govern disposarà de tres mesos per a com-
plir-la. Només transcorregut aquest període sense que el Govern hagi fet els pagaments es podrà
reclamar davant l'Audiència Nacional l'execució de la sentència.

5En cas que el Govern no executi la sentència, les reclamacions hauran de fer-se pels afectats.
Tots els sindicats estan igualment legitimats per a gestionar col·lectivament les reclamacions indi-
viduals. 

6Si el Tribunal Suprem confirma la sentència de l'Audiència Nacional el termini per reclamar
els pagaments serà de cinc anys des de la notificació de la sentència ferma. 

7Donades les característiques de la sentència, podem preveure que, en el cas que el Tribunal
Suprem la confirmi, s'haurà d'iniciar un procés de negociació amb el Govern per a l'execució de
la sentència. Un dels elements d'aquest possible acord haurà de ser el pagament automàtic en
diverses anualitats sense necessitat de cap tipus de reclamació inicial individual a l'Audiència
Nacional.

8Les reclamacions administratives individuals que esta recollint algun sindicat no tenen eficà-
cia jurídica. Per això, en el cas que el Tribunal Suprem confirmi la sentència, el fet de cobrar no
dependrà d'haver presentat algun tipus de reclamació administrativa abans d'aquest pronuncia-
ment. 

9Per evitar una possible prescripció del deute de l'any 1997 i en el cas que el Tribunal Suprem
confirmés la sentència, però declarés que els funcionaris de Catalunya no resulten afectats direc-
tament, USTEC·STEs ha presentat a la Direcció Gral. de la Funció Pública una reclamació
col·lectiva que fa innecessària la presentació de reclamacions individuals abans de la sentència
del Tribunal Suprem sobre el recurs de cassació.

10Si el Tribunal Suprem confirma la sentència de l'Audiència Nacional i el govern, a més
a més de no presentar cap tipus de recurs contra el pronunciament del Suprem, no fa efectius els
pagaments, serà quan caldrà presentar reclamacions individuals tret del cas que s’arribi a un acord
pel pagament
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Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99
Osona,Vallès Oriental Anoia, Bages i Berguedà Telèfon 608 69 19 49 Maresme Telèfon: 609 76 94 45

Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon i Fax 973 26 30 32

Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 - Fax 977 23 90 04
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46

Internet: http://www.sindicat.net  Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net
lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net

Dades personals

Cognoms: Nom: DNI: Data de naixement:

Situació professional:
!Definitiva !Provisional !Interí/na !Laboral !Aturat/da

Adreçes:
Correu electrònic: Telèfon:

!!!!!!!!!
Carrer: Població: Codi Postal:

!!!!!

Centre de treball:
Nom del centre: Telèfon:

!!!!!!!!!
Carrer: Població: Codi Postal:

!!!!!

Autorització bancària

Titular                                                                                                                                             
Sr/ a. dirctor/ a, li prego que fins a nou avís faci efectius,

___________________________________________________________________________________

Compte corrent/Llibreta d’ estalvi
!!!!"!!!!"!!"!!!!!!!!!!

Carrer: Població: Codi Postal:
!!!!!

Data i signatura:

USTEC·STEs

Pots enviar aquesta butlleta a qualsevol de les adreces d’USTEC·STEs

Fes-te valer.
Afilia’t !


