DECRET DE L'ALCALDIA

Identificació de l’expedient número 2453/2019
Establiment de prestació de serveis mínims a l'Ajuntament de Calafell i OAM durant la jornada
de vaga general convocada i prevista pel 8 de març de 2019.

Fets
1. Vista l’Ordre TSF/44/2019, de 6 de març, publicada al DOGC número 7825, de 7 de març,
per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a la Comunitat
Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de la vaga general convocada per al dia 8
de març de 2019, i que relaciona les convocatòries presentades per diferents sindicats.

3. Atesa la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Unión General de Trabajadores (UGT),
pel sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO), que està prevista per al dia 8
de març de 2019, durant tota la jornada laboral, i almenys durant dos hores en cada un dels
torns de treball del dia referit, en concret per a les jornades partides i jornades continuades
en torn de matí serà almenys de 12:00 a 14:00 hores; per a les jornades continuades en el
torn de tarda serà almenys de 16:00 a 18:00 hores i per les jornades continuades en torn de
nit, la vaga es farà almenys durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en
la jornada del dia 8 de març, excepte en aquells àmbits, sectors o empreses que en notifiqui
expressament en horari diferent, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres
de treball a l’Estat espanyol.
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2. Atesa la convocatòria de vaga general formulada per diferents sindicats que està prevista per
al dia 8 de març de 2019, de 0:00 a 24:00 hores, i que afecta totes les treballadores i
treballadors de l’Estat Espanyol, tant funcionaris com laborals de tots els sectors productius i
tots els centres de treball, els quals aturaran la seva activitat al llarg del dia.

5. Atès que el dret a vaga és un dret constitucional i, per tant, s’ha de respectar les decisions
que adopti la persona empleada pel que fa a exercir el dret de vaga.
6. Atès que aquesta convocatòria de vaga afecta a totes les activitats que es desenvolupen en
el territori de Catalunya i destinades tant al personal laboral com funcionari, cal un
tractament conjunt de tots els serveis considerants essencials per a la població, que
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4. Atesa la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC), que està prevista per al dia 8 de març de 2019, en forma de dues hores per torn de
treball, i que afecta a totes les treballadores i treballadors dels centres de treball a Catalunya.
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garanteixin drets constitucionals, llibertats públiques o béns constitucionalment protegits, i
fixar-ne un contingut mínim, indispensable per garantir drets vitals i necessitats bàsiques,
efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga.
7. Vist l’informe núm. 090/2019/RH/CG de data 7 de març de 2019, emès per la directora de
Recursos Humans, i que queda unit a l’expedient.

Fonaments de dret
1. Article 28 de la Constitució Espanyola.
2. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
3. Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, de l’Estatut dels treballadors.

5. Sentència del Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d'abril.
6. Ordre TSF/44/2019, de 6 de març, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han
de prestar a la Comunitat Autònoma de Catalunya durant la convocatòria de la vaga general
convocada per al dia 8 de març de 2019.
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7. Article 53.1.i) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de la Llei Municipal de Règim Local
de Catalunya i article 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, sobre les atribucions de l’alcalde d’exercir el comandament superior de tot el personal.
8. Article 10 dels Estatuts de l'Organisme Autònom Municipal - Fundació Castell de Calafell,
aprovats definitivament en sessió plenària de data 24 de novembre de 2005, i publicat el text
íntegre al BOPT núm. 291, de data 21 de desembre de 2005, el qual disposa que el president
del Consell Rector ho serà també de l’Organisme i ostentarà aquest càrrec l’Alcalde de
l’Ajuntament de Calafell.

RESOLC:
Primer.- Declarar que la situació de vaga del personal al servei de l'Ajuntament i OAM- Fundació
Castell de Calafell, s'entendrà condicionada a que es mantingui la prestació dels serveis
essencials corresponents als diferents serveis que l’integren.
Segon.- Establir els serveis mínims que es determinen a l’Annex, amb la finalitat de garantir el
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4. Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de març, de Relacions de Treball.
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funcionament dels serveis essencials a la comunitat, durant la vaga convocada per diferents
sindicats, i prevista pel dia 8 de març de 2019, a la qual estan cridats a participar tots els
treballadors i treballadores.
Tercer.- Facultar als Directors de Serveis i /o responsables de Departament per designar de forma
expressa i nominal al personal que hagi d'integrar els serveis mínims establerts, i informar al
Departament de Recursos Humans el personal que exerceixi el dret de vaga als efectes
pertinents.
Quart.- El personal designat per a realitzar els serveis mínims que incompleixi l'obligació
d'atendre'ls, incorrerà en falta tipificada com molt greu, en els termes establerts a la legislació
vigent.
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Sisè.- El personal funcionari i laboral que exerciti el dret de vaga no cotitzarà ni percebrà les
retribucions corresponents al temps que hagin estat en aquesta situació, sense que la deducció
d'havers que s’efectuï tingui, en cap cas, caràcter de sanció disciplinària ni afecti al règim
respectiu de llurs prestacions socials .
Setè.- Donar trasllat d’aquest acord a tots els departaments de l’Ajuntament, a totes les Seccions
Sindicals, Junta de Personal, Comitè d’empresa, així com donar la corresponent publicitat
mitjançant inserció al Tauler d’anuncis de la casa de la Vila i a les Dependències Municipals, a la
web de l’Ajuntament www.calafell.org.
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Cinquè.- Declarar que el que s’estableix als paràgrafs anteriors no suposarà limitació alguna dels
drets que la normativa reguladora de la vaga reconeix al personal en aquesta situació, ni tampoc
respecte de la tramitació i efectes de les peticions que la motiven.
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ANNEX
Serveis mínims:
- Alcaldia:
1 persona en torn de mati
- SAC:
1 persona al SAC (1 per cada punt d’atenció) per cada torn i coberta centraleta
- Informàtica:
1 persona de suport informàtic
- Dipòsit Municipal
1 persona amb retén per al cas d'incidències

- Cementiri:
1 persona
- Treball:
1 persona (només a un dels punts d'informació)
- Benestar Social:
1 tècnic + 1 persona suport administratiu
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- Brigada:
1 equip: 1 cap de colla + 2 operaris

- Esports:
1 conserge per Poliesportiu i Camps de futbol
- Biblioteca:
3 persones

- Col·legis:
1 conserge per cada centre
-Cal Bolavà
1 conserge
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- Mercat Municipal:
1 persona
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Emissora Municipal. Calafell Radio
- 1 persona torn matí + 1 persona torn de tarda
- Policia Local: Prestarà serveis íntegres amb normalitat. D’acord amb l’article 38 de la Llei
161991, de Policies locals, “Els policies locals no poden exercir el dret de vaga ni participar en
accions substitutives d'aquest ni en actuacions concertades amb la finalitat d'alterar el
funcionament”.
-

OAM: mínim de 3 persones.

L'Alcalde

Davant meu,
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El secretari
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