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Expedient núm.: 4244/2019
Procediment: Vaga general 18 d’octubre 2019

DECRET D’ALCALDIA

Identificació de l’expedient
Expedient número 4244/2019 relatiu a la determinació de serveis mínims a
l’ajuntament de Badia del Vallès per la vaga general del 18 d’octubre de 2019.

3. Atès que el dret de vaga reconegut als treballadors per a la defensa dels seus
interessos i constitucionalment previst a l’article 28.2 de la Constitució té, com a límit
expressat en el mateix text, l’assegurament de la prestació dels serveis essencials per
a la comunitat, funció de garantia que es deriva de la necessària coordinació dels
possibles interessos en joc, de manera que el dret dels vaguistes de defensar
mitjançant aquest procediment els seus interessos cedeix quan es provoca o es pot
provocar un perjudici més greu que allò que experimentarien si les seves
reivindicacions o pretensions no tinguessin èxit.
4. Atès que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis
essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com disposen els articles 28 i
37 de la Constitució.
5. La necessitat de preservar els serveis essencials de la comunitat requereix, tant pel
que fa a la seva determinació com a la seva intensitat, una activitat jurídica i política
que per la seva naturalesa correspon a l’autoritat governativa i que en el nostre àmbit
local l’ostenta l’alcaldia.
6. Atès que els serveis que es presten a aquest municipi, tret de la Policia Local, que
no pot exercir el dret a vaga, en tant que integrant dels cossos i forces de seguretat de
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2. 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 Reial
Decret Llei 17/1977, de 4 de març, sobre les relacions laborals, que atorga les
competències a l’autoritat governativa per assegurar el funcionament d’aquests
serveis.
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Montserrat Serrano Oñate (2 de 2)
Secretària accidental
Data Signatura: 17/10/2019
HASH: 7a406fe2109e8e6b037f28db4bd79b83

1. Havent-se convocat per al dia18 d’octubre de 2019 una vaga general, de 00,00 a 24
hores, que afectarà a tots els treballadors i treballadores del sector públic i privat de
Catalunya, de tots els sectors productius, amb 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.
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Relació de Fets

l’estat, ho té prohibit per Llei, com a bàsics i essencials són aquells de primera atenció
a la ciutadania.
7. Atès que el contingut d’aquest decret ha estat consultat amb les seccions sindicals
de l’Ajuntament de Badia del Vallès.

Fonaments de dret

3. De conformitat amb les facultats que confereix l'article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i la Resolució d’Alcaldia d’aquest
ajuntament núm. 2019-1186, de 10 d’octubre,

RESOLC

DECRET

2. D'acord amb l'article 6 del Reial decret 944/2017, de 27 d'octubre, pel qual es
designen òrgans i autoritats encarregats de donar compliment a les mesures dirigides
al Govern i a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, autoritzades per acord del
Ple del Senat, de 27 d'octubre de 2017, pel qual s'aproven les mesures requerides pel
Govern, a l'empara de l'article 155 de la Constitució (BOE núm. 261, de 28.10.2017), i
en virtut de les atribucions que en són conferides
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1. Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1.i) de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya; l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el
Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; 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,

Oficina d’atenció a la Ciutadania
Registre i informació, a l’horari de 08.00h. a 15.00h.
Senyora Eva Camarero Benito
Mercat Municipal
Un Oficial de Manteniment
Senyor Ricard Esteve Alfaro
Senyor David Marco López
Senyor Jose Manuel Heredia Giménez
Centres d´educació infantil i primària
Dos auxiliars de manteniment-conserge,
Senyor Jose Antonio Fuentes Torrecillas i Senyor Jose Antionio Domínguez Estevez
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Primer.- Durant la jornada de vaga del dia 18 d’octubre de 2019, i amb la finalitat de
mantenir i assegurar el funcionament dels serveis essencials de la comunitat d’aquest
municipi, es fixen els següents serveis mínims:

Segon.- Els empleats d’aquest Ajuntament que exercitin el dret de vaga no tindran dret
a la percepció de les retribucions o salaris corresponents a la durada de la vaga, de
conformitat amb el que disposa la normativa vigent.
A aquests efectes, els respectius caps o responsables de cada servei prendran les
mesures adients per dur a terme l’oportú control d’assistències i/o absències en els
llocs de treball.
Tercer.- Els integrants del cos de policia local desenvoluparan amb normalitat els
serveis establerts per al dia 18 d’octubre de 2019 atès que tenen prohibit el dret de
vaga.

Badia del Vallès, document signat electrònicament, per la senyora Eva Maria Menor
Cantador, alcaldessa de l’ajuntament de Badia del Vallès, del que com a secretària
municipal accidental en dono fe.
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Sisè.- Notificar aquesta Resolució a tots els Serveis, al Comitè d´Empresa, a la Junta
de Personal i a les Seccions Sindicals.
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Cinquè.- Les persones responsables dels diferents serveis de la Corporació hauran de
trametre al Departament de Recursos Humans, el proper dia 21 d’octubre de 2019, la
relació de les persones que han exercit el dret de vaga, a l’efecte de poder fer els
descomptes i complir amb els preceptius tràmits amb la Seguretat Social.
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Quart.- L’ajuntament respectarà el dret al treball així com la seguretat de les persones
i de les coses, el manteniment de les dependències i qualsevol altra atenció que calgui
per a la correcta represa del treball a partir del dia 18 d’octubre de 2019.

