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DrA 08 MARC 2019

Fernands Mlguélez Figueroa, §ecretari General deü*fii¡ldkat*d*#pendent i

Demócrata de Trehalladors de Catalunya - SINDI-CAT*rw*s*amMf*fmh
36;056.069-Go domicitiat a efecte de notificacions en Ia Av" Marqués de Montroig
ns 82 C"P. 08912 - Badalona - Barcelona, cornpare¡x dar¡ant aquest Departament
de Treball, Afers Sacials i Farnílies de Ia Generalitat de Catalunya, mitjanEant el
present escrit, i en la seva virtud,

El sotasignant en nom i representacié dels organismes de representació i

direccié de! §lNDI.CAT, davant d'aquesta Conselleria de Treball ccmpareix i,
cam rnillsr siguí eR Dret,

EXPOSA:

Q,ue, mitjangant el present escrit comuniquem a aquest organisrne la

convocatdria de VAGA GENERAL, DE 74 HORES DE DURACIÓ, cñ tot
I'irmblt territorial de Catalunya, afectant a tots els trebafladors itreballadores
assalariats, funcionaris públics, personal estatutari i d'altre persenal
administratiu, de tots els sectors productius i de serveis (anrb inclusió de
totes les Administracions Públiques) PER AL PROPER DIA 08 DE MAR§ DE

L'ANY 2019, amb les característiques que més endavant es determinaran"

Aquesta notificacié, en el rnarc de l'exercici d'aquest dret fonarnental
contemplat a l'art. 28.2 del text constitucional i !a doctrlna de[ Trlbunatr
Constitueional, així corn en normes interr¡acionals, configuradores dels
sistemes democr&tics, eom ara són el Facte lnternacional de les Nacíons
Unides sobre Drets Econümics, Socials í Cutturals de 1966 i Ia Carta Social
Europea de 196L i la Carta Comunitária de Drets Socials deis Treballadors
de 1990, es reatritza als efectes previstos en l'artícle 3.3 del Decret-tr-lei
L71t977, de 4 de mar§, de Relacions de Treball.



O MOTIUS DE LA CONVOCRTÓRIR:

OBJECTIUS VAGA:

Rebuig a la desigualtat i la discriminació que pateixen les dones al mercat
laboral i, en particular, rebuig a la bretxa salarial.
Rebuig a la cronificació de la desocupació femenina.
Rebuig a la violéncia masclista i a les mesures insuficients en tots els

ámbits, amb especial consideració al laboral, per a la protecció a les

víctimes de violéncia de génere.

Millora i desenvolupament de les polítiques d'igualtat de génere del
govern.

Derogació de les dues reformes laborals dels anys 2010 i 2012, que

incrementen les diferéncies salarials i precaritzen les condicions laborals.
Promulgació per part del govern d'una lleid'emergéncia que estableixi
l'obligatorietat de la igualtat salarial real entre homes i dones, donant
compliment a l'article 14 de fa CE en matéria laboral i, concretament amb
l'objectiu d'eliminar la bretxa.

. fxigir algovern la dotació pressupostária que permeti el compliment de la
llei de dependlncia.
Exigir al govern l'augment del pressupost salarial per a despesa social,
paralització de les retallades i privatització dels serveis públics.

Exigéncia algovern de mesures legislatives i normatives efectives contra la

violéncia de génere, augmentant el pressupost per reforqar les eines i

mesures de suport, materials i humanes.

Exigir al govern, la patronal i els órgans jurisdiccionals el compliment de la
lleid'igualtat iconciliació de la vida laboral ifamiliar.
Per la defensa i manteniment d'un sistema públic de pensions i
l'equiparació de les pensions entre homes i dones.
Acabar amb la precarietat a la contractació femenina iamb l'alta taxa de
desocupació femenina.

Establir un nou model de negociació col.lectiva amb perspect¡va de génere
i un control més exhaustiu dels plans d'igualtat negociats a les empreses.
Exigir l'adaptació rnés racional dels horaris laborals.
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. AMBITS PEREONAL, TEFRI,TOB|AL I SECT9R,IAT AFECTATS-PqR
LA CONVOCATüRIA

La present convocatória, com ja s'ha indicat, va adregada a tots els
treballadors i treballadores assalariats, ft¡ncionaris públics, personal estatutari i
d'altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis
(amb inclusió de totes les Administracions Públiques) que prestin el seu
treball dins de I'ámbit de Catalunya.

. Arvlelr rrMpoRtl or Ln con¡vocarüRln

La vaga general convocada ho ás per al dia 0g DE MAR§ DE L,ANY 2oLg, i

té una durada de 24 HORES.

La vaga general es realitzará de les 00:00 hores a les 24 hores del dia 08
de MAR§, pel que fa a aquells treballadors que realitzin la seva jornada de
treball en torn de matí o continuat.

. LEGITIMAOó DE [A ORGANITZAOÓ CONVOCANT

La organització sotasignant, convocant de la vaga general te suficient
legitimació per a aquesta convocatória, conforme a allü establert a I'art. 2.2 d)
de la Llei orgánica tL/tg85, de 2 d'agost, així com a pronunciaments del
Tríbunal constitucional, com ara la senténcia \L/L991, de g d,abril, en
atorgar aquesta legitimació a les organitzacions sindicals amb implantació
en l'ámbit corresponent.

. LEGA-urAT DE LEs vAcuEs,REtlflNptcATtvEs DE CARACTER
PFOFE§§tONAt

La convocatória presentada -per les causes recollides més amunt- té uns
obvís interessos "professionals" de les treballadores i treballadors, en
mostrar el seu rebuig davant una pérdua constant dels seus drets
laborals. Aquesta convocatória és perfectament lfcita, ja que el model
constitucional vigent dóna aixopluc a aquest sistema de convocatóries, tal
com ho ha estimat el Tribunal Constitucional en les seves Senténcies
8l!98L, i la més recent 3OlL9g3.



. LEG|I!M|T3T pE LA PRE§FNT CpMUN¡CAC!Ó

Aquesta comunicació, amb el valor legal ja preindicat, així com la
notificació a I'organització empresarial més representatíva de Catalunya,
compleix tots els requisits exigits per I'art. 3.3 del Decret-Llel L7/L977
de 4 de marg, sense necessitat de notificació índividualitzada a cadascuna
de les empreses o organismes o centres administratius afectats.

Cal recordar, en aquest sentit, la doctrina del Tribunal Constitucional
reflectida en les senténcies 13/1986, de 30 de gener i en la ja indicada
361L993, de I de febrer.

. COMITE DE VAGA

Als efectes previstos a l'article 5 del Decret-Llei 17/1977, de 4 de marg, el
Comitü de vaga estará compost pels següents membres:

En representació del SINDI.CAT:

. Fernando M§uélez Figueroa, amb DNI

. Juan Antonio López Ruí2, amb DNI

. Ramiro Lozano Clares, amb DNI

o lsabel Mulero Alonso, amb DNI

. Raúl Pérez Hurtado, amb DNI

. TERMINIS

La present comunicació compleix tots els terminis de preavís
contemplats a l'article 3.3 ¡ 3.4 de la norma reguladora esmentada.
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En temps i forma el Comité de vaga procedirá a notificar la proposta que
permet¡ assegurar la prestació dels SERVEIS ES§ENCIALS a Ia conr¡,¡nitat, en
els termes fixats pel Comité de Llibertat Sindical de l'Organització
lnternaciona I del Treball.

En virtut de tot aixó,

§OL.LICITO:

Que tenint per presentat aquest escrit, es t¡ngui per eomun[cada en
temps i forma a I'autoritat laboral Ia deeisió adoptada pel SINDICAT

INDEPENDENT I DEMÓCRAT DE TREBALLADORS DE CATALUNYA, EN SIGLE§

SINDI"CAT de convocatória de vaga general legal pel proper dia 08 de MAR§
de I'any 20L9, de fins a 24 hores de duracié,

Barcelona, a 25 de febrer de 20L9

Ferr¡ando

Secretari General SINDI.CAT


