MOCIÓ PER A LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL. PER LA
DESPENALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA.
El dret de vaga està reconegut en l’article 8 del “Pacte Internacional de Drets Econòmics,
Socials i Culturals” (una de les parts de la Carta Internacional dels Drets Humans), signat i
ratificat per l’Estat espanyol.
Atès que la Constitució de 1978 en l’article 28 diu:
«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses.
La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para
asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».
Vist que després de 39 anys més tard de la seva aprovació, el desenvolupament d’aquest
precepte constitucional no s’ha produït.
Atès que la regulació del dret de vaga es contè en una norma preconstitucional: El Real
Decreto-ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977 que va ser transposada
procedent de l’article 496 de l’antic Codi Penal franquista.
Vist que l’Article 315 del Codi Penal, en els seus apartats 1 i 2, es diu:
«1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de
seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad
impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga»
«2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con fuerza,
violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado».
Mentre que en l’apartat 3, es diu:
«3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en
grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a
iniciar o continuar una huelga».
Vist que la conseqüència immediata és l’existència de més de 300 treballadors i
treballadores processats per l’aplicació de l’apartat 3 del citat article, contrasta amb la
pràctica inexistència de l’aplicació dels apartats 1 i 2.
Vist que l’Estat ha incrementat l’activitat sancionadora, criminalitzant una activitat legal com
és el dret a la vaga i la seva informació mitjançant els piquets informatius, com a eina legal
que tenen els treballadors i sindicats per a defensar els seus interessos davant d’un conflicte
laboral.
Malgrat que el dret de vaga és un dret bàsic internacional i d’estar constitucionalitzat per
l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol, està sent limitat de facto en els darrers temps
mitjançant una política repressiva que fa servir l’apartat 3 de l’article 315 del Codi Penal com
una mordassa de l’exercici del dret fonamental i una advertència al sindicalisme actiu.
L’article 315.3 resta encara com una rèmora del cos legislatiu franquista, mai s’ha modificat.
I ha estat i és interpretat, en plena etapa de retallades econòmiques i de llibertats -com les
de la negociació col.lectiva- en contra de l’exercici del dret a la vaga i per tant, en contra del
“Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals”.

Durant tota l’experiència democràtica, si alguna cosa ha caracteritzat a l’activitat dels
treballadors i els seus sindicats, ha estat la de les reivindicacions pacífiques dintre dels
canals democràtics i legals.
La derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la “Ley Orgánica 10/1985, de 23 de noviembre,
del Código Penal” comportaria l’arxivament immediat de totes les causes penals que es
trobessin en tramitació. L’objectiu és evitar que el Dret Penal segueixi criminalitzant l’exercici
del Dret de Vaga i segueixi funcionant amb efectes limitadors o dissuasoris en el seu
exercici.
Per tot l’exposat, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de l’Hospitalet proposa
l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer.- Manifestar la solidaritat de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat amb els
treballadors i treballadores processats en l’aplicació de l’apartat 3 de l’article 315 de la “Ley
Orgánica 10/1985, de 23 de noviembre, del Código Penal”
Segon.- Instar al Govern espanyol a la derogació immediata de l’apartat 3 de l’article 315 del
vigent Codi Penal.
Tercer.- Instar al Govern de l'Estat a implementar les mesures necessàries per a declarar
nul·les les sentències emparades en aquest article i generar la indemnització corresponent i
la finalització de penes de privació de llibertat, si s'escau.
Quart,- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a CC.OO de l’Hospitalet, a UGT
de l’Hospitalet, a PIMEC, a AEBALL, a la FAVV de l’Hospitalet. Al Govern espanyol i als
Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.

