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i Mordassa a la UAB, retallada de drets. Denegat el recurs contra les sancions de 500Euros a dues compa

El passat setembre ja vam informar que dues companyes de la nostra secció sindical a la UAB, la Marta i
l'Ermengol, havien rebut una notificació de multa, en aplicació de la Llei Mordassa, per la seva participació en un
piquet durant la vaga de personal docent i investigador a la UAB del passat 18 de maig. Els darrers dies hem sabut
que els Mossos d'Esquadra han denegat el recurs que les dues companyes van presentar i resolen mantenir una
sanció de 500 Euros per a cadascuna d'elles.

Aquesta situació mostra la veritable cara de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat
Ciutadana, més coneguda com a Llei Mordassa. La multa que la Marta i l'Ermengol han rebut ha sigut per realitzar
una activitat de protesta que, fins ara, era legal i habitual a la UAB: durant un dia de vaga de treballadors/es, molts
companys i companyes realitzàvem un piquet informatiu a accessos del campus informant, breument, dels motius de
la vaga. Els darrers anys s'havia seguit el mateix format en nombroses ocasions, en vagues convocades tant en
solitari per CGT com de manera conjunta per varis o tots els sindicats de la UAB. Ara, en canvi, els Mossos
d'Esquadra han decidit que la CGT és una "organització antisistema" (com diuen en l'escrit sancionador) i que
promoure una vaga és un acte punible.

La denegació dels dos recursos és també preocupant. La Llei 4/2015 atorga a qui sanciona la capacitat de ser jutge i
part, d'acusar i de resoldre. I així ho fan els Mossos d'Esquadra: assenyalen i acusen a les nostres companyes i
resolen, desestimant, les al·legacions que aquestes presenten. La Llei Mordassa deixa desemparades a les
persones multades, les priva de les mínimes garanties que els podria proporcionar un procés legal i les deixa a
expenses del que decideixi la policia.

Denunciem la normalització de la Llei Mordassa, penalitzant espais d'acció social i sindical que, fins ara, eren
relativament lliures. Ens preocupa, a més, que les companyes multades siguin, les dues, membres del Secretariat
Permanent de la CGT a Catalunya. No ens agradaria pensar que al darrera d'aquest fet hi hagi una voluntat explícita
d'atac a una organització sindical a qui, la mateixa policia en l'escrit sancionador, nega el caràcter de sindicat. I,
finalment, ens preocupa el silenci del rectorat de la UAB davant d'uns fets que, en definitiva, va succeir al Campus
de la pròpia universitat.
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