RESOLUCIÓ núm.: 49/2019
El Vallès Occidental, 04/03/2019

Procediment:
Servei:
NEG:
Quadre clas.:

Modificació serveis mínims vaga 8 de març de 2019
Serveis Generals
74/2019
G2030

Vista la convocatòria de vaga general formulada per la Confederació Intersindical Alternativa
de Catalunya (IAC), amb registre d’entrada de data 7 de febrer de 2019 al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, que està prevista des de les 00:00 hores del dia 8 de març
de 2019 fins a les 24 hores del mateix, i que afecta tots els treballadors i treballadores del
sector públic i privat de Catalunya, de tots els sectors productius.
Vist que mitjançant resolució núm. 34/2019 de data 19 de febrer de 2019 es van aprovar els
serves mínims del Consell Comarcal del Vallès Occidental, per a les convocatòries de vaga
general previstes per als dies 21 de febrer i 8 de març de 2019.
Atès que a l’esmentada resolució de Gerència es va incorporar, dins de la relació de serveis
mínims, un número determinat d’efectius assignats a cadascuna de les àrees, a excepció de
l’Àrea de Desenvolupament Local on es va fixar un lloc de treball singular assignat a un
únic/a empleat/da.
Vist que es necessari modificar en aquest sentit els serveis mínims acordats dins de l’Àrea
de Desenvolupament Local.
Atès que en tractar-se d’una vaga de caràcter general d’una durada d’un dia i que com a
conseqüència d’això cal garantir els serveis considerats essencials que afecten als drets
dels ciutadans, les llibertats públiques o els béns constitucionalment protegits.
Atès que cal fixar un contingut mínim i indispensable per garantir els drets vitals i les
necessitats bàsiques, efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret
de vaga, d’acord amb el que s’estableix a l’article 28.2 de la Constitució i al real decret llei
17/1977, de 4 de març, sobre relacions laborals, que atorga les competències a l’autoritat
governativa per assegurar el funcionament d’aquests serveis.
Atès les consultes efectuades a la direcció dels diferents serveis i departaments d’aquest
Consell Comarcal sobre les necessitats a cobrir de manera imprescindible.
Atès el que disposa l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1 de l’estatut d’autonomia de
Catalunya ; l’article 10.2 del real decret llei 17/1977, de 4 de març; i les sentències del
tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril ; 26/1981, de 17 de juliol ; 33/1981, de 5 de
novembre ; 51/1986, de 24 d’abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març i
122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol i l’Ordre ESS/219/2018, d’1 de març, per la que es
garantitzen els serveis essencials que es tenen que prestar en la Comunitat Autònoma de
Catalunya durant la vaga general convocada pel dia 8 de març de 2018, essent aquesta
publicada en el Butlletí Oficial de l’Estat en data 3 de març de 2018.
Per tot això, aquesta gerència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 16.1.c) del
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Organització comarcal de Catalunya,

RESOL
Primer.- Modificar els serveis mínims del Consell Comarcal del Vallès Occidental previstos
per a la vaga general del dia 8 de març de 2019 i acordats a la resolució de Gerència núm.
34/2019 de data 19 de febrer de 2019, restant de la següent manera:
Àrea de Govern
• 2 professionals del servei d’atenció ciutadana.
• 1 professional del servei de Mercavallès.
• 1 professional de turisme.
• 1 professional del servei de comunicació
Àrea de Serveis Generals
• 1 professional del servei d’informació i telecomunicacions.
• 1 professional del servei de serveis econòmics.
• 1 professional del servei de recursos humans.
• 1 professional de serveis jurídics i secretaria.
Àrea de Benestar Social i Educació
• 3 professionals del servei de l’EAIA.
• 1 professional tècnic de suport.
Àrea de Cooperació Local i Territori
• 1 professional del servei de transport escolar.
• 1 professional del servei d’habitatge.
Àrea de Desenvolupament Local
• 2 professionals del servei de desenvolupament local.
Segon.- Requerir als/les diferents caps d’àrea per a que, abans del dia 8 de març de 2019,
comuniquin al Servei de Recursos Humans el personal de la seva àrea assignat per a cobrir
els serveis mínims.
Tercer.- Donar compte d’aquesta resolució en la propera sessió plenària que es celebri i
comunicar el seu contingut, a través del departament de Recursos Humans, a la direcció
dels diferents serveis i als representants dels treballadors.
Així ho disposa la Gerent d’aquest Consell Comarcal, assistida per la Secretària Accidental
que en dóna fe, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
La Gerent,

La Secretària accidental

Núria Carrés Bordes

Meritxell Montfort Camprubí

