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DECRET D’ALCALDIA 
  
 
Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC (amb 
registre d’entrada de data 22 de febrer de 2021), que està prevista per al dia 8 de març de 
2021, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de 
treball a Catalunya. 
 
Vista la convocatòria de vaga formulada per la Intersindical-Confederació sindical Catalana, I-
CSC (amb registre d’entrada en data 23 de febrer de 2021), que està prevista per al dia 8 de 
març de 2021, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tots els treballadors i treballadores dels 
centres de treball a Catalunya 
 
Vista la convocatòria de vaga formulada per la Confederació General del Treball de Catalunya, 
CGT, (amb registre d’entrada de data 19 de febrer de 2021) que està prevista per al dia 8 de 
març de 2021, de 0.00 a 24.00 hores i que afecta tots els treballadors i treballadores dels 
centres de treball a Catalunya 
 
 
Vista l’ORDRE TSF/ /2021, signada en data 4 de març de 2021 i publicada al DOGC de data 5 
de març de 2021, per la qual es garanteixen els serveis essencials que s’han de prestar a 
Catalunya durant la convocatòria de vaga general convocada per al dia 8 de març de 2021 i 
que afecta tots els treballadors i treballadores dels centres de treball a Catalunya. 
 
Es fa constar que en aquells centres de treball que estan organitzats mitjançant sistema de 
torns, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 0.00 hores del dia en què es 
realitza la convocatòria de vaga, abastant, igualment, el darrer torn que comenci en el meritat 
dia i que finalitzarà quan acabi aquest torn, el dia següent. A la vegada, durant la jornada del 
dia previ a la convocatòria de vaga, cessaran en el seu treball els treballadors i treballadores i 
funcionaris i funcionàries que presten els seus serveis en sectors de producció de productes, 
béns, serveis i distribució que hagin de tenir efectes immediats durant el dia 8 de març de 2021.  
 
Vist que cal tenir en compte que en tractar-se d'una vaga general, que és una situació diferent i 
més complexa, en la qual es produeix una interacció de tots els sectors, a diferència de les 
vagues únicament sectorials, la fixació dels serveis a establir ha de tenir en compte que 
l'equilibri de tots els drets en joc no pot ser el mateix que el que s'ha de garantir en les vagues 
sectorials, la qual cosa justifica una minoració ponderada en la fixació de determinats serveis 
mínims respecte dels que es fixen en una vaga sectorial, en la qual la resta de serveis 
funcionen normalment. 
 
Vist que l'autoritat municipal ha de dictar les mesures necessàries per tal de mantenir el servei 
essencial, tenint en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional amb 
l'exercici legítim reconegut a l'article 28.2 de la Constitució i jurisprudència d'aplicació. 
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Atès que és necessari compatibilitzar el legítim dret d’aturada cívica amb el manteniment  dels 
serveis essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com assenyalen els arts. 28 i 
37 de la vigent Constitució. 

 
Atès que per part del Servei d’Atenció a les persones i estratègia organitzativa de l’ajuntament 
de Sant Cugat, ha estat impossible promoure la negociació preceptiva per formular proposta 
d’organització dels serveis mínims amb el personal imprescindible, per la manca de 
coneixement de l’Ordre de la Generalitat abans de finalitzar la jornada de treball, i s’ha hagut de 
limitar la informació prèvia de la proposta. 

Atès el que disposen l'article 28.2 de la Constitució; en relació amb l’art. 53 Decret Legislatiu 
2/2003 apartats a)  i  i) ;  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, entre d’altres. 

Atès l’àmbit competencial atribuït a l’Alcaldia pels articles 21.1.a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i 51.1.b) i d) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
RESOLC: 
 

1. Disposar el compliment dels serveis mínims que s’indiquen  en els respectius àmbits, 
unitats organitzatives i/o dependències municipals: 
 

Escola Catalunya    1 conserge  
Escola Collserola    1 conserge 
Escola Gerbert d’Orlhac   1 conserge 
Escola Joan Maragall   1 conserge 
Escola l’Olivera    1 conserge 
Escola Ciutat d’Alba   1 conserge 
Escola La Floresta    1 conserge 
Escola Pi d’en Xandri   1 conserge 
Escola Pins del Vallès   1 conserge 
Escola Turó de Can Mates   1 conserge 
Escola La Mirada    1 conserge 
Casa Mònaco (matí)   1 conserge  
Biblioteca Gabriel Ferraté   2 conserge (en diferent franja horària) 
Casal Cultural de Mirasol    1 conserge  
Casino de La Floresta tarda   1 conserge  
Centre Sociosanitari la Floresta   1 conserge tarda 
Casal Centre Cívic de Les Planes     1 conserge tarda 
Casa de Cultura     2 conserge (en diferent franja horària) 
Masia Torreblanca matí   1 conserge 
Consergeria Ajuntament    2 conserges (en diferent franja horària) 
Recepció Ajuntament   1 conserge 
OAC     1 gestor 
Brigada     1  oficial 
Protecció Civil    1 tècnic 
Informàtica     1 tècnic 
Territori     1 arquitecte 

 
 

2. Disposar  que cada Servei determini les persones que hauran de  cobrir els serveis 
indicats i que se’ls notifiqui degudament. 
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3. Deixar constància  que els cessaments i les alteracions en el treball per part del 
personal necessari per al manteniment dels serveis mínims establerts, seran 
considerats il·legals als efectes del que disposa l’art.16.1) del Reial Decret-Llei 
17/1977, de 4 de març. 

 
4. Fer constar que les anteriors determinacions disposades de conformitat amb la 

legislació aplicable, no comportaran cap mena de limitació dels drets que la normativa 
reguladora de la vaga reconeix al personal al servei de les Administracions Públiques, 
que n’exerciti el legítim dret. 

 
5. Traslladar la present Resolució al Comitè de Personal, Junta de Personal, Seccions 

Sindicals i al Comitè de Vaga en cas que s’hagi constituït. 
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