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Identificació de l’expedient
Relatiu a Decret serveis mínims per la convocatòria de la vaga ensenyament del dia 29 de novembre de
2018
Antecedents

1. Atesa la convocatòria de vaga formulada pels sindicats USTEC-STES, ASPEPC-SPS i CGT la qual està
prevista pel dia 29 de novembre de 2018.

2. Atès que es tracta d’una convocatòria de vaga del sector públic de l’ensenyament, cal establir uns serveis
mínims essencials efectuant una restricció ponderada, justificada i proporcional del dret de vaga.

3. El cap de l’àrea de Serveis Personals, en correu electrònic del dia 27 de novembre de 2018, ha confirmat
al servei de Recursos Humans d’aquest Ajuntament els serveis mínims següents:
Per cadascuna de les escoles bressol (El Gegant del Pi i La Lluna)
2 Mestres d’educació infantil
2 Tècniques auxiliars d’educació infantil.
4. En data 27-11-2018, el senyor Albert Terré Parras, Tècnic de Recursos Humans, ha emès un informe
tècnic.
5. En data 28-11-2018, el senyor Antoni Jesús Campelo Rodríguez, Tècnic d'Administració General, ha
emès un informe jurídic.
6. L’expedient se sotmet a fiscalització per intervenció.
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Fonamentació legal
- Article 28.2 de la Constitució espanyola de 1978: es reconeix el dret a la vaga dels treballadors en defensa
dels seus interessos. La llei que reguli aquest dret establirà les garanties necessàries per assegurar el
manteniment dels serveis essencials de la comunitat.
- Article 15.c) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre del Text Refós de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, Drets individuals exercits col·lectivament: els empleat públics tenen els següents drets
individuals que s’exerceixen de forma col·lectiva:
[...]
c) A l’exercici de vaga, amb la garantia del manteniment dels serveis essencials de la comunitat.
[...]
Article 55, q) del Decret 214/1990 de 30 de juliol del Reglament del personal al servei de les entitats locals
de Catalunya

Correspon a l'alcalde i, si s'escau, al president de l'entitat local, sens perjudici de les delegacions legalment
previstes:
[…]
q) Dictar, en cas de vaga, el decret de serveis mínims corresponent.
[...]
- Article 40 de l’Acord de Condicions de Treball comunes dels empleats públics de l’Ajuntament de Caldes de
Montbui: en cas d’assemblea, vaga legal o circumstàncies similars, s’informarà dels serveis mínims exigits
als representants del personal, establint-se amb aquests un pla general per tal d’aplicar en aquests casos els
serveis mínims d’una manera similar.
Per tot això i fent ús de les atribucions que la normativa em confereix,
RESOLC:
Primer. Establir els serveis mínims des les Escoles Bressol La Lluna i El Gegant del Pi mentre duri la vaga
convocada pel dia 29 de novembre de 2018.
Escoles Bressols:
Per cadascuna de les escoles bressol (El Gegant del Pi i La Lluna)
2 Mestres
2 Tècniques auxiliars
Segon. Els caps d’àrea respectius hauran de designar el personal concret que haurà d’efectuar els serveis
mínims.
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Tercer. Comunicar aquest decret al Comitè d’Empresa i a la Junta de Personal i publicar-ho al tauler
d’edictes de l’Ajuntament de Caldes de Montbui.
Quart. Quant als empleats funcionaris, contra aquest acte administratiu que és definitiu en via administrativa
podeu interposar en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació
d’aquest decret, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de la província
de Barcelona.
Tanmateix, podeu interposar contra aquest decret administratiu recurs de reposició atès l’article 77 de la Llei
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la recepció de la notificació d’aquest decret, i contra la
seva resolució i en el termini de dos mesos recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius. En el supòsit que no es dictés resolució expressa en el termini d’un mes s’entendrà expedita
la via contenciosa durant sis mesos.
Cinquè. Quant als empleats laborals, contra aquest decret, que és definitiu i exhaureix la via administrativa,
de conformitat amb allò que estableix l’article 52 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que aprova la Llei de bases
de règim local i l’article 172.2 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, podeu interposar demanada davant del jutjat social competent
en el termini de vint dies hàbils, que a tots els efectes la llei configura com un termini de caducitat, a
comptar des del dia següent a aquell en què se li hagi notificat aquest decret, de conformitat amb allò que
estableix l’article 70 de la Llei 36/2011, de 10 d’octubre, reguladora de la jurisdicció social.
Tot i això, sens perjudici que podeu interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi
procedent.

F_GRPFIRMA_ALCALDE/SSA
Signat digitalment per:
Alcalde
Jordi Solé i Ferrando
30-11-2018 20:58
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