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DECRET 
 

Relació dels fets 
 

Vist que l’organització sindical Intersindical-CSC ha convocat vaga per al proper dia 18 

d’octubre de 2019 que afectarà a totes les activitats del personal de l’Ajuntament 

d’Anglès i es fa necessari fixar els serveis mínims per a aquesta jornada. 

 

Vista la reunió de l’Alcaldessa amb els representants sindicals. 

 

Fonaments jurídics 
 

Atès que resulta d’aplicació el que disposa l’article 10.2 del RDL 17/1977, de 4 de març, 

sobre Relacions de Treball, segons el qual “quan la vaga es declari en empreses 

encarregades de la prestació de qualsevol gènere de serveis públics o de reconeguda i 

inajornable necessitat i concorrin circumstàncies d’especial gravetat, l’Autoritat 

governativa podrà acordar les mesures necessàries per garantir el funcionament dels 

serveis”. 

 

Atès el que resulta de l’ordre TSF/187/2019. 

 

Atès que la competència municipal per a la fixació dels serveis mínims, de conformitat 

amb allò establert en l’article 10.2 del RDL 17/1977, és reconeguda pel Tribunal 

Constitucional i el Tribunal Suprem en diverses sentències. 

 

I d’acord amb l’article 55.q del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el 

Reglament del personal al servei de les entitats locals, pel qual correspon a l’alcalde 

dictar, en cas de vaga, el decret de serveis mínims corresponent. 

 

RESOLC: 

 

Primer.- Decretar els següents serveis mínims durant la vaga general convocada per al dia 

18 d’octubre de 2019: 

 

a) Servei d’atenció ciutadana: 1 persona. 

 

b) Servei de llar d’infants:  

1) Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com 

a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria 

o de la coordinació pedagògica del centre. 

2) Un terç de la plantilla. 

Segon.- Comunicar aquest acord als caps o responsables de cada àrea, que seran els 

responsables de fer la notificació individualitzada a cada una de les persones del seu 

servei que hagin d’atendre els serveis mínims. 

 



 
 

 

 

Anglès, a data de la signatura electrónica 

 

L’Alcladessa       El Secretari 

Àstrid Desset Desset      Ignacio López Salvador 
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