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ESTABLIMENT SERVEIS MÍNIMS EN CASOS DE VAGA.
Modificació establiment de serveis mínims en casos de vaga aprovats per Decret de l’Alcaldia
número 2019/106.
Exp. RH AJB 2019/29 (General 2019/231).
Departament: Recursos Humans

Es fa públic que l’alcalde accidental en data 11 de març de 2019 ha dictat el Decret
2019/155 la part dispositiva del qual es transcriu a continuació:

Primer.- Modificar els serveis mínims en casos de convocatòria de vaga, aprovats pel Decret de
l’Alcaldia número 2019/106, amb la finalitat de garantir el funcionament dels serveis essencials a la
comunitat, durant la jornada i/o hores de les vagues formalment convocades que es puguin produir, podent
modificar-se en casos de no respectar el que estableix per cada cas l’Ordre que es publica en el Diari Oficial de
la Generalitat de Barcelona:
 Serveis Tic: 1 persona
 Escola Bressol Flor de Neu:
-1/3 dels/les Educadors/es: 3 persones
-Servei de menjador. 1 persona
 Escola Municipal de Música de Berga
-1 persona de l’Equip Directiu
- 2 professor/a
- 1 persona del PAS (personal d’administració i serveis)
 Àrea de Benestar Social: 1 Treballador/a Social o Educador/a Social
 Àrea de Manteniment de la Ciutat: 2 operaris o oficials de la brigada de manteniment.
 Registre General: 2 persones
 Instal·lacions esportives: 1 persona
 Àrea de Seguretat Pública:
El Cos de la Policia Local, de conformitat amb l' establert en l'article 6.8 de la Llei Orgànica
2/1986, de 13 de març, de Forces i Cossos de Seguretat, no podrà exercir en cap cas el dret
de vaga.
Segon.- Comunicar que l’organització i coordinació dels diferents serveis per tal de donar compliment al
disposat en el punt anterior, és responsabilitat del cap i/o màxim referent de cadascun dels serveis indicats.
Tercer.- Informar que l' incompliment de l'obligació d'atendre als serveis mínims serà sancionat de conformitat
amb el previst en la normativa aplicable i que no procedirà limitació de l'exercici del dret de vaga fora de l'
establert en la present Resolució.
Quart.- Informar que els responsables dels diferents serveis col·laboraran amb els Coordinadors de la seva
àrea corresponent per resoldre quantes dificultats puguin sorgir en el desenvolupament dels serveis mínims així
com l'aportació de dades estadístiques quan siguin sol·licitats, emplenant la relació del personal que no
assisteixi al treball o les hores d’absència en els casos de vaga, a l'efecte
dels descomptes corresponents, garantint la prestació dels serveis necessaris per a la seguretat de les persones,
manteniment de locals, maquinària, instal·lacions i l'exercici del dret al treball.
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Cinquè.- Comunicar la present resolució a tot el personal de la Corporació mitjançant correu electrònic,
publicar-ho a la web municipal i a la intranet..
Sisè.- Peu de recurs.
Contra aquest acte que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs potestatiu de
reposició davant l’Alcaldia d’aquesta Corporació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en el
termini màxim d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva notificació, o en el seu cas,
publicació.
El termini màxim per a dictar i notificar la resolució d’aquest recurs serà d’un mes a comptar des del
dia següent a la data de presentació del mateix en el registre corresponent. Contra la resolució
d’aquest recurs o la desestimació presumpta del mateix, no es pot interposar-se de nou el mateix
recurs.
Exhaurida la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat
Contenciós Administratiu de Barcelona, de conformitat amb l’article 8.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, de
13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en el termini màxim de dos
mesos a comptar des de l’endemà de la seva notificació o sense termini per interposar-lo, des de
l’endemà de la desestimació presumpta del recurs interposat. No obstant, no es podrà interposar
aquest recurs fins que no sigui resolt expressament o s’hagi produït la desestimació presumpta del
recurs de reposició

Berga, datat i signat electrònicament.
L’alcalde accidental,
Oriol Camps Cervera

