DECRET
Vista la convocatòria de vaga formulada pel sindicat Intersindical CSC, prevista per al
proper dia 21 de febrer de 2019.
Vist tot l’exposat,
RESOLC:

M. MONTSERRAT MONTELLÀ
JORDANA
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20/02/2019 SECRETARIA INTERVENTORA

PRIMER.- Fixar els serveis mínims, corresponents a la vaga convocada per al proper
dia 21 de febrer de 2019:
- Servei de Llar d’infants Vallalta, de titularitat municipal, mínim una educadora de 0 a 1
anys, una educadora de 1 a 2 anys i una educadora de 2 a 3 anys. El servei serà de 8h a
17h. Pel servei de cuina 1 persona.
- Brigada Municipal: 2 persones.
- Personal de neteja: 2 persones.
- Serveis oficines municipals: mínim 2 persones.

SEGON.- El personal que exerceixi el dret de vaga no meritarà ni percebrà les
retribucions corresponents.

TERCER.- L'Ajuntament respectarà el dret al treball així com la seguretat de les
persones i de les coses, el manteniment de les dependències i qualsevol altra atenció
que calgui per a la correcta represa del treball a partir del dia 21 de febrer de 2019.

EDUARD TURON MAINAT
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20/02/2019 ALCALDE

QUART.- Les persones responsables dels diferents serveis de la Corporació hauran
de trametre al Servei de personal, abans del proper dia 26 de febrer de 2019, la relació
de persones que han exercit el dret de vaga, a l’efecte de poder fer els descomptes i
complir amb els preceptius tràmits amb la Seguretat Social.

CINQUÈ.- Publicar aquest decret al tauler d’anuncis municipal.

Sant Iscle de Vallalta, a data de signatura electrònica.
L’Alcalde

Davant meu,
La Secretària – Interventora

Eduard Turon i Mainat

M. Montserrat Montellà i Jordana
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