
 

RESOLUCIÓ NÚM.  

L’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), 
així com l’article 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMC), ambdós en el seu apartat primer, 
estableixen que el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves 
competències, pot promoure activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer 
les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal. Així mateix, els articles 25.2.  de la 
LRBRL i 66. 3.  del TRLMC, atribueixen al municipi competències en matèria d’educació. 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès presta aquest servei públic  mitjançant gestió directa 
i amb la forma d’organisme autònom municipal d’educació, anomenat Patronat Municipal 
d’Educació,  que es regeix pels seus estatuts aprovats pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallès en sessió de data 17/12/1991 i publicats en el Butlletí Oficial de la província de 
Barcelona número 273,  de data 13/11/1992 als efectes de la seva executivitat. 

Les organitzacions Confederació Sindical Catalana (Intersindical CSC),Intersindical 
Alternativa de Catalunya (Intersindical IAC) i la Confederació General del Treball de 
Catalunya CGT han formulat convocatòria de vaga general pel proper 8 de març de 2021. 
Aquesta vaga afecta  tots els treballadors i totes les treballadores dels centres de treball de 
Catalunya. 

Tenint en compte 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 tracta d’una convocatòria de vaga general, que afecta totes les activitats que es 
desenvolupen en el territori de Catalunya i destinades tant a personal laboral com funcionari 
i estatutari, cal un tractament conjunt dels serveis considerats essencials per a la població, 
que garanteixen 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. 

No obstant aquesta convocatòria de vaga general, no s’ha constituït cap comitè de vaga al 
Patronat Municipal d’Educació de Sant Cugat. 

Una vaga general és una situació 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. 

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, a la 
vegada 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 Patronat Municipal d’Educació ha estat formulada proposta 
d’organització dels serveis mínims amb el personal imprescindible, escoltat el Comitè 
d’Empresa. 

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. 

La competència per a la vàlida adopció d’aquest acord correspon a la presidenta,  en 
compliment de  l’article  16è dels Estatuts de l’organisme autònom municipal d’educació,  
Patronat Municipal d’Educació, que recau en l’alcaldessa de l’Ajuntament. 

En base a tot l’anterior,  

RESOLC: 

Primer.- DISPOSAR el compliment dels serveis mínims en els respectius centres que 
s’indiquen a continuació: 

 Escola Municipal de Música/Conservatori: Una persona de l’equip directiu i 1/3 de la 
plantilla. 

 Professorat PFI/PTT: Una persona de l’equip. 

 Escola Municipal d’Art i Disseny: Una persona de l’equip directiu i 1/3 de la plantilla. 

 Taller Triangle: Un/a coordinador/a i 1/3 de la plantilla. 

 Escoles bressol municipals:  

 Director/a de les escoles bressol 

 Directors/es de cada centre 

 1/3 de la plantilla: Gargot, Cavall Fort, Tricicle i Montserrat; 2 educadors/es, i La 
Mimosa, El Niu i El Molí; 1 educador/a. 

Segon.- 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. 

Tercer.- 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. 

Quart.- DISPOSAR, en compliment del marc jurídic aplicable, la deducció de la part 
proporcional corresponent dels havers de la primera nòmina que sigui possible del personal 
que hagi exercit el dret de vaga. 



 

Cinquè.- TRASLLADAR la present Resolució  al Comitè de Personal del Patronat Municipal 
d’Educació, als efectes escaients. 

Sant Cugat del Vallès,   

 
La Presidenta       La secretària general 
Mireia Ingla Mas      Rosa Castellà Mata 
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