Cugat.cat / noticies
La vaga al sector públic es fa notar a Sant Cugat amb una concentració dels treballadors
municipals interins
La vaga convocada al sector públic per sindicats com la IAC i
la CGT per protestar contra l'abús de temporalitat a les
administracions públiques s'ha desenvolupat a Sant Cugat
sense incidències i complint els serveis mínims. Segons
l'Ajuntament, el seguiment de la vaga entre els treballadors
municipals ha estat del 25,46%: d'un cens de 538 treballadors,
137 no han fitxat. Aquestes dades són provisionals i les
definitives es donaran a conèixer aquest divendres. En el cas
dels centres escolars, Educació ha xifrat la participació en la
vaga, arreu del país, en un 12,59%. On més s'ha fet notar la
protesta ha estat en la concentració de treballadors municipals
interins convocada per la secció sindical IAC-CATAC, que ha
aplegat unes 150 persones a les portes del consistori per
reclamar la fixesa i rebutjar com a solució el decret conegut
com a 'Icetazo', el projecte de llei que s'està tramitant al
Congrés per reduir la temporalitat. Més d'un 60% de la
plantilla de l'Ajuntament està afectada per aquesta
temporalitat contractual.

Durant la concentració, a la qual també han assistit alguns membres del plenari, s'ha llegit un manifest que
reclama la fixesa dels afectats -alguns d'ells acumulen dècades de temporalitat- com a mesura d'estabilització
del personal interí o laboral temporal.
Una mesura que, segons el projecte que s'està tramitant, es faria a través d'ofertes públiques extraordinàries,
cosa que des del col·lectiu consideren que "no fa altra cosa que castigar al personal abusat i posar en risc la
seva continuïtat al lloc de treball". Per això, els sindicats convocants demanen la derogació de la proposta i
que la nova llei reculli les seves peticions.
"És un ERO encobert", ha assegurat l'assessora dels Serveis Jurídics de l'Ajuntament i membre de la junta de
portaveus de la Plataforma d'Interins a Catalunya, Irene Castro, sobre aquest projecte de llei que considera que
"no els té en compte" i que vulnera la jurisprudència europea. Castro també ha lamentat el posicionament dels
sindicats majoritaris.
A banda de la concentració, els equipaments municipals i els centres educatius han obert amb normalitat i s'ha
complert amb els serveis mínims. En el transport públic tampoc s'han notificat incidències.
Serveis mínims
Centres educatius: Dos docents per cada quatre classes a infantil i primària i un professor per cada tres grups a
l'ESO. Per a 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
Noticia disponible a https://www.cugat.cat/noticies/economia/156035.html
Copyright 2022 Cugat.cat
Pagina 1 - 17/01/2022

Cugat.cat / noticies
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
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
Irene Castro: Demanem la fixesa, que es pugui compensar. Europa també ho ha dit. Els processos
selectius no són la solució en aquest abús de la temporalitat. El personal precari no pot ser el que pagui
amb l'acomiadament o aquests ERO, perquè són ERO encoberts.
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