
DECRET D’ALCALDIA

Expedient: 1574/2018
Assumpte: Fixació de serveis mínims a l’Ajuntament d’Abrera amb motiu de la vaga general de 8 de març de 
2018, així com les aturades parcials convocades per CCOO, UGT i USO.

Vista la convocatòria de vaga general per la Confederació General del Treball (CGT) 
per al dia 8 de març de 2018.

Atès que correspon fixar-ne serveis mínims durant el dia 8 de març de 2018 d’acord 
amb l'article 28.2 de la Constitució i l’article 6.7 del Reial decret legislatiu 17/1977, de 4 
de març, sobre relacions laborals.

Atès l’article 38 de la Llei 16/1991 de 10 juliol de les Policies Locals de Catalunya el  
qual es transcriu tot seguit:
“Els policies locals no poden exercir el dret de vaga ni participar en accions substitutives d’aquest ni en 
actuacions concertades amb la finalitat d’alterar el funcionament normal dels serveis”.

Atesa  la  consulta  formulada  al  Comitè  d’Empresa  i  als  Delegats  de  Personal 
Funcionari, en data 06.03.18, per a l’establiment de serveis mínims.

RESOLC

Primer. Fixar  durant  el  dia  8  de  març  de  2018  els  següents  serveis  mínims  que 
operaran  a  l’Ajuntament  d’Abrera,  sense  poder  garantir  fora  dels  especificats,  el 
funcionament de cap altre servei:

a) Oficina d’Atenció Ciutadana encarregada del registre d’entrada i atenció al públic: 3 
persones.

b) Servei d’Aigües: 1 persona.
c) Brigada: 2 persones servei de l’aigua.
d) Servei de Gestió de les Persones: 1 persona.
e) Serveis Econòmics: 2 persones amb signatura habilitada (Tresoreria i Intervenció).
f) Servei de Secretaria i Contractació: 1 persona amb signatura habilitada (Secretaria).
g) Ràdio Abrera: 1 persona.
h) Servei Jurídic Administratiu de Territori i Sostenibilitat: 1 persona d’atenció al públic.
i) Servei d’Acció Social: 1 persona d’atenció al públic.
j) Servei de Promoció Econòmica: 1 persona d’atenció al públic.

Segon. Informar a tot el personal d’aquest Ajuntament, que exerceixi el  seu dret a 
vaga, tant parcial com completa, no cotitzarà ni percebrà la retribució proporcional del 
dia/franja corresponent a la vaga o bé podrà ser regularitzat d’acord a la comunicació 
efectuada pel Servei de Gestió de les Persones.

Tercer. Comunicar aquesta resolució a tot el personal, tant funcionari com laboral, al 
Comitè d’empresa i a la Junta de Personal.

Abrera, a data de la signatura electrònica.

L’Alcalde                                                           En dono fe
                                                                                             El Secretari,

Jesús Naharro Rodríguez   Oscar Buxeres Soler
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