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Convocada una vaga al sector públic per aquest dijous
Els sindicats convocants de la vaga general de la funció
pública per aquest dijous, 28 d'octubre -IAC, CGT, CNT, CO,
SO i CoBas-, han organitzat una "setmana de lluita" amb
desenes d'accions arreu de Catalunya per reclamar
l'estabilització del personal interí ara que s'està tramitant el
projecte de llei per reduir la temporalitat al Congrés. La IAC
pronostica que l'aturada tindrà "força seguiment", tot i les
pressions detectades per les administracions o altres sindicats
com CCOO i UGT, segons han explicat. La secció sindical
IAC-CATAC, impulsada pel Col·lectiu d'interines de
l'Ajuntament de Sant Cugat, ja ha confirmat que participarà
activament en la movilització.

Segons la IAC, les organitzacions majoritàries estan titllant la vaga "d'il·legal". L'organització, però, defensa
que és totalment legítima perquè hi ha una convocatòria estatal, autonòmica i s'ha fet el preavís que pertocava.
"Hem de lluitar contra tots els factors però així i tot creiem que serà una vaga de força seguiment perquè el
personal interí és conscient que és un moment crucial i que hem de pressionar als partits polítics perquè el
projecte de llei canviï", ha dit la secretària general de la IAC, Assumpta Barbens.
El mateix dia de l'aturada hi haurà accions informatives arreu de Catalunya i manifestacions a les quatre
capitals. N'hi ha tres convocades a les dotze del migdia: la de Barcelona sortirà de plaça Urquinaona, la de
Tarragona des de la Rambla Nova i la de Girona que sortirà del carrer Pompeu Fabra. A Lleida la protesta serà
a les 18h00 i començarà al carrer Lluís Companys.
El sindicat ha fet una crida a tots els treballadors públics a sumar-se a les protestes i a seguir la vaga per
aconseguir canvis en el text legislatiu que s'està tramitant. Tal com està plantejat, el decret llei presentat pel
llavors ministre Miquel Iceta tira endavant amb unes oposicions que els sindicats creuen que pot derivar en
"l'ERO més gran de la història". Ara mateix, hi ha més de 100.000 treballadors interins de les administracions
públiques catalanes.
Serveis mínims
Centres educatius: 2 docents per cada 4 classes a infantil i primària i 1 professor per cada 3 grups a l'ESO. Per
educació especial, llars d'infants, menjadors i activitat complementàries, hi haurà d'haver el 50% de les
plantilles com a mínim. Transport: El 85% el servei de Renfe, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) i
Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), així com els serveis funeraris públics.El sistema sanitari ha de garantir el
"normal funcionament" d'urgències, de les unitats especials com les UCI o les sales de parts, del circuit
assistencial covid-19 a l'atenció primària i també de la campanya de vacunació. També s'ha d'atendre l'activitat
quirúrgica "inajornable"
Aquests són els serveis essencials municipals decretats per l'Ajuntament de Sant Cugat:
Serveis municipals:
1 auxiliar de suport logístic (conserge) a cada un dels següents edificis educatius: Escola Catalunya, Escola
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Collserola, Escola Gerbert d'Orlhac, Escola Joan Maragall, Escola l'Olivera, Escola Ciutat d'Alba, Escola La
Floresta, Escola Pi d'en Xandri, Escola Pins del Vallès, Escola Turó de Can Mates i Escola La Mirada (2
conserges)Casa Mònaco (matí): 1 consergeBiblioteca Gabriel Ferrater: 2 conserges ( en diferent franja
horària)Biblioteca Marta Pessarrodona: 1 consergeBiblioteca Miquel Batllori: 1 consergeCasal Cultural de
Mira-sol: 1 conserge (tarda)Casino de la Floresta (1 conserge)Casal Centre Cívic de les Planes: 1
consergeCasa de Cultura: 2 conserges (en diferent franja horària)Consergeria Ajuntament: 2 conserges (en
diferent franja horària)Recepció Ajuntament: 1 consergeOAC: 1 gestorBrigada: 1 oficialProtecció Civil: 1
tècnicInformàtica: 1 tècnicCentre Sociosanitari la Floresta: 1 consergeComunicació: 1 efectiuTerritori: 1
arquitecte
Centres educatius municipals:
Escola Municipal de Música / Conservatori: 1 persona de l'equip directiu i un terç de la plantillaProfessorat
PFI/PTT: una persona de l'equipEscola Municipal d’Art i Disseny: una persona de l'equip directiu i un terç de
la plantillaTaller Triangle: 1 coordinador i un terç de la plantilla.Escoles bressol municipals: directors de cada
centre i un terç de la plantilla de Gargot, Cavall Fort, Tricicle, Montserrat i 2 educadors a La Mimosa i El Niu.
CONSULTA AQUÍ ELS SERVEIS MÍNIMS ESTIPULATS
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