
 
 

 

  Semper Pro Operario 

 Núm. 169 
 Via Laietana 57, 4t 3a, Barcelona (08003) Tel 93 317 31 51 Febrer 2014 
 
 

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA  
 
 

CATAC  
La batalla jurídica 

 
Com a conseqüència del programa de retallades capitanejat per l'il·lustre (es diu també de 
qui no és massa llustrós) partit governant, CiU ens hem vist en la necessitat de dur a terme 
tot un seguit d'accions judicials en defensa dels nostres drets.  
 
Les qüestions jurídiques, solen ser poc agraïdes, la feina feta (redacció de demandes, 
atenció de diligències, apel·lacions, ...) , es guanyi o es perdi, no transcendeix més enllà de 
les oficines judicials. Només quan es guanya i afecta a parts importants del col·lectiu els 
resultats arriben a tenir una certa publicitat. 
 
D'algunes (i per tant no de totes) de les actuacions de CATAC, realitzades o que encara 
estan en marxa, us n'informem a continuació. Ens centrarem però en l'àmbit de les 
Retribucions, dels Assumptes Personals i en un parell de casos propis de l'ATC. 
 
A) Retribucions 
 
Mitjançant Acord de Govern de 28 de febrer de 2012, els de CiU varen decidir que els 
empleats de la Generalitat havíem de fer una aportació a la seva causa mitjançant una 
retallada en el 5% de les nostre retribucions anuals. Més endavant, en Rajoi i els seus, 
varen pensar que es tractava d'una bona idea i varen decidir copiar-la (i és que els catalans 
sempre hem estat els pioners) dictant el ja famós RDL 20/2012). 
 
Això va motivar que CATAC presentéssim una primera tanda de demandes contra aquesta 
retallada. 
 
a) Laborals 
Una d'aquestes demandes, en l'àmbit laboral dels empleats públics de la Generalitat, fou el 
plantejament, juntament amb altres sindicats, d'un conflicte col·lectiu davant la Sala Social 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).



 

 
 
 
En data 17 d'octubre el TSJC va dictar sentència on s'estimava parcialment la demanda 
presentada, en el sentit de reconèixer el dret a percebre les retribucions corresponents a la 
paga extraordinària ja meritades quan va entrar en vigor l'esmentat RDL 20/2012. 
 
Naturalment, l'Administració ha recorregut aquesta sentència i hores d'ara està pendent 
de resolució 
 
b) Funcionaris 
 
1. Recurs davant del TSJC 
 
En data 25 de març de 2013, CATAC va presentar també, davant del TSJC recurs 
contenciós-administratiu contra la retallada de 2012, que hores d'ara està pendent de 
resoldre. 
 
2. Recursos individuals davant diferents jutjats 
 
2.1. Retribucions any 2012 
 
Així mateix, varem presentar, respecte idèntica qüestió, i en relació a la retallada de 2012, 
diferents recursos individuals en les diferents províncies per tal que, quan se n'estimi 
alguna, poder demanar extensió d'efectes de la sentència. 
 
L'Administració hores d'ara està intentant suspendre la tramitació de tots aquests recursos 
al·legant que ja hi ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat per part de la mateixa 
Generalitat així com que s'han plantejat diferents qüestions d'inconstitucionalitat en 
relació a les retallades. 
 
Nosaltres, hem demanat al jutge que exigeixi a la Generalitat l'aportació del recurs 
d'inconstitucionalitat en què es basa l'Administració per pretendre la suspensió dels 
procediments. Un cop aportat, hem comprovat que, allò que reclama l'Administració res te 
a veure amb les nostres reclamacions. En primer lloc, en el recurs d'inconstitucionalitat 
presentat diu que està d'acord amb la retallada però que vol determinar ella la forma com 
practicar-la, en segon lloc diu que no se sent vinculada per la pretensió de l'Estat de que 
allò que se'ns ha retallat se'ns faci efectiu en un futur mitjançant aportacions a plans de 
pensions. És a dir, el que al·lega és, justament, en contra dels interessos dels seus empleats. 
 
En relació a les qüestions d'inconstitucionalitat, i l'excusa de la seva existència per a 
pretendre la suspensió dels procediments, hem de dir que no hi ha cap norma que obligui 
cap jutjat a suspendre un procediment pel fet que altres jutjats hagin plantejat qüestió 
d'inconstitucionalitat. 
 
Hem presentat al·legacions y esperem que sigui acceptades i continuïn els procediments. 
 
 



 

 
 
2.2. Retribucions any 2013 
 
D'altra banda, hem presentat un recurs en relació a la retallada de 2013 que actualment es 
troba en tramitació i sobre el qual fins ara no hi ha incidents remarcables. 
 
En aquest recurs, ja no recorrem per la qüestió de la irretroactivitat (els 44 dies), no resulta 
procedent, i ens centrem tant el la procedència de la retallada, com en els conceptes sobre 
els quals s'aplica, les contradiccions amb la Llei de Pressupostos i el caràcter regressiu (i 
per tant contrari al principi d'igualtat) de la forma de retallar, de manera que s'apliquen 
percentatges superiors de retallada als que menys cobren en relació als que més cobren, 
aportant gràfics i taules de percentatges per a reforçar les nostres argumentacions. 
 
3. Altres recursos ja resolts 
 
CATAC, ha presentat també altres recursos, que han estat guanyats pel que fa al 
reconeixement del dret a cobrar la part meritada de la paga extraordinària de 2012 (44 
dies). Així per exemple, a l'Ajuntament de Mataró (sentència de 26.07.13), a l'Ajuntament 
de Badia (sentència de 30.12.13) o a l'ICS de Girona.  
 
Contra aquestes sentència no és possible ja, per part de l'Administració interposar recurs. 
 
4. Extensió d'efectes 
 
Així mateix, CATAC, ha presentat diferents peces separades d'extensió d'efectes, tot 
demanant que es facin extensives les sentències estimatòries obtingudes i estem pendents de 
resposta a les al·legacions formulades, atès que els jutges són molt restrictius en acceptar 
l'aplicació d'aquesta figura jurídica. 
 
Paral·lelament, l'Administració ha presentat recurs en interès de llei contra les sentències 
sobre els quals es demana l'extensió, la qual cosa ha suposat que se suspengui l'incident 
d'extensió d'efectes fins que es resolgui el recurs presentat. 
 
B) Assumptes personals 
 
1. Recurs davant del TSJC 
 
Dins del capítol de retallades, els de CiU varen decidir també, que no n'hi havia prou amb 
retallar-nos les retribucions cada any i, juntament amb una llarga llista, van incloure 
també els dies d'assumptes personals. 
 
Tant és que la Llei de la Funció Pública de Catalunya, estableixi que tenim dret a 6 dies 
d'assumptes personals més altres en concepte d'anys de serveis prestats. Saltant-se la 
voluntat del Parlament de Catalunya, que tant els hi serveix per al que els hi convé, 
decideixen, sota l'excusa que la culpa la té Madrid, que només tenim dret a 3 dies (ara 
quatre, però tampoc gràcies a ells). 
 



 

 
 
Doncs bé, contra aquesta retallada, també varem presentar, en data 11.04.2013 recurs 
contenciós-administratiu davant del TSJ de Catalunya, a l'hora que demanàvem al 
Tribunal que, si té dubtes sobre la norma a aplicar, formuli una qüestió 
d'inconstitucionalitat sobre aquesta qüestió. 
 
El recurs es troba pendent d'assenyalament de votació i resolució 
 
2. Recursos individuals davant de diferents jutjats 
 
Al igual que hem fet amb el tema de les retribucions, també en aquest cas hem presentat 
diferents recursos a títol individual per demanar, més endavant, si s'escau, extensió 
d'efectes de les sentències que eventualment ens puguin resultar favorables o bé, iniciar 
nous procediments a la vista de les dites sentències favorables. 
 
L'Administració ha demanat la suspensió d'aquests procediments basant-se en que, per 
idèntic motiu, s'ha presentat, per part de la pròpia Generalitat, recurs 
d'inconstitucionalitat. 
 
S'han presentat recursos tant pels dies d'assumptes personals de 2013 com pels dies de 
2014. 
 
C) Altre recurs 
 
En data 22.06.10 (just uns dies després de la vaga general a l'àmbit de la funció pública) el 
Consell Executiu de la Generalitat va atorgar unes subvencions per import de 1.579.201,48 
€ i 1. 657.697,12 € a UGT i CCOO. La concessió d'aquestes subvencions considerarem que 
era absolutament irregular, tant per l'excepcionalitat de la via utilitzada com per la manca 
de motivació com pels defectes en la tramitació i l'atorgament. Per aquests motius, varem 
interposar el recurs contenciós ordinari 292/2010 davant del TSJC. 
 
Finalment, el TSJC ens va donar la raó i va anul·lar les subvencions 
 
D) Altres recursos dins l'àmbit de l'Agència Tributària de Catalunya 
 
Si bé bona part dels recursos fins ara esmentats han estat preparats o directament 
presentats des dels serveis jurídics de CATAC a l'ATC, també des d'aquí, s'han presentat 
diferents recursos contenciosos-administratius relatius a l'activitat pròpia de l'Agència. Si 
no n'hem presentat més, no és per manca de motius, sinó perquè les reformes judicials del 
Gallardo y Altanero (Gallardón) han encarit tant els processos judicials (taxes i costes), que 
no tenim prou recursos per fer front a tots i cal seleccionar preferentment les causes 
generals. 
 
 
 
 



 

 
 
1. Recurs contra l'horari especial establert per a la Delegació de Barcelona 
 
En aquest sentit, destaquem el recurs presentat en data 09.11.12 contra la Resolució de la 
presidenta de l'ATC mitjançant la qual s'establia un horari especial per a part del personal 
de l'ATC. 
 
Aquest recurs fou guanyat mitjançant sentència de 30.07.13 del Jutjat Contenciós 
Administratiu número 17 de Barcelona i, com no, apel·lat per l'Administració, trobant-se 
actualment pendent de resolució al TSJC. 
 
2. Recurs contra l'horari especial establert per a les altres Delegacions 
 
En aquest cas, com les circumstàncies no eren les mateixes que a Barcelona, es va optar per 
presentar un recurs independent de l'anterior, que, hores d'ara es troba pendent de vista, 
que se celebrarà el proper mes de març. 
 
3. Recurs per l'exclusió de l'oposició d'auxiliars administratius dels qui consignaren el 
cognom 
 
En la dita oposició, 301 persones foren excloses pel fet d'haver consignat el cognom, com a 
conseqüència d'una incorrecta informació per part de l'Administració, que induí a error a 
bona part dels opositors. Per aquest motiu, en data 01.09.11 varem presentar un recurs 
contenciós que,hores d'ara es troba pendent de resolució al TSJC. 
 
4. Recursos contra les RLT de l'ATC corresponents als anys 2009 i 2010 
 
Les RLT de l'ATC dels anys esmentats, contemplaven que una bona part de les places 
d'Inspecció Tributaria eren de lliure designació. La lliure designació constitueix un 
mecanisme excepcional de provisió de llocs que, a l'ATC era el sistema habitual, la qual 
cosa a més col·lisionava amb la independència que cal esperar de les persones que ocupen 
aquesta mena de places. D'altra banda, una plaça de cap de servei, a diferència de les altres 
d'idèntic contingut de les Delegacions Territorials, també tenia prevista la lliure designació 
com a sistema de provisió. En tots aquests casos, varem considerar que el sistema de 
provisió havia de ser el de concurs específic, com així ho va considerar finalment el TSJC, 
de tal manera que els recursos foren finalment estimats i l'ATC obligada a modificar les 
corresponents RLT. 


