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Els dos sindicats majoritaris, CCOO i UGT, en data 10 de maig passat, varen comunicar a la
Generalitat de Catalunya una convocatòria de vaga general per a demà 23/05/2013, en
protesta de les reformes laborals efectuades pel govern del PP, no signatura de convenis
col·lectius vençuts, la dramàtica xifra d’atur que registra Catalunya, etc.
Davant d’aquesta situació, avui el web del Departament d’Empresa i Ocupació publica
l’Ordre que dicta els serveis mínims per a cadascun dels sectors econòmics.
Us informem que els serveis mínims del nostre sector són:
Personal d'empreses que realitzen funcions d'assistència i serveis socials,que no formen part de
I'ICASS:
a) El servei de menjadors socials: personal imprescindible per la prestació del servei.
b) Ajuda a domicili: s'han de prestar els serveis urgents, necessaris i inajornables.
c) Residències de persones amb disminució: servei habitual en règim de festiu.
d) Residències per a la gent gran: servei habitual en règim de festiu.
e) El servei de comunitats infantils/juvenils: el manteniment deis serveis habituals per part del
personal educatiu d'assistència directa al menor i serveis habituals del personal de cuina, transport
i vigilància.
f) Centres d'atenció especial, residencies, pisos-llar: només el personal necessari per garantir els
serveis que es presten en un dia festiu.
g) Centres de dia: funcionament normal en el servei de restauració i 50% en la resta de serveis.
h) Teleassistència: servei habitual de teleoperadors i personal assistencial.

La vaga està convocada des de les 00.00 h del dia 23 fins les 24.00 h del mateix dia 23 de
maig de 2013. Hem de dir-vos que CCOO ha publicat un comunicat que no parla de vaga
sino de manifestacions.
Per a millor informació, adjuntem annex:
1.
2.
3.
4.

Comunicat CCOO
Comunicats Pimec
Protocol recomanacions Pimec
Ordre Dept. Empresa i Ocupació Serveis Mínims.

Davant qualsevol incidència, estem a la vostra disposició.
Barcelona, 22 de maig de 2013
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Los dos sindicatos mayoritarios, CCOO i UGT, en fecha 10 de mayo pasado, comunicaron a
la Generalitat de Catalunya una convocatoria de huelga general para mañana 23/05/2013, en
protesta por las reformas laborales efectuadas por el gobierno del PP, no firma de convenios
colectivos vencidos, la dramática cifra de paro que registra Catalunya, etc.
Ante esta situación, hoy la página web del Departament d’Empresa i Ocupació publica la
Orden que dicta los servicios mínimos para cada uno de los sectores económicos.
Os informamos que los servicios mínimos de nuestro sector son:
Personal de empresas que realicen funciones de asistencia y servicios sociales, que no formen parte
de ICASS:
a) Servicio de comedores sociales: personal imprescindible para la prestación del servicio.
b) Ayuda a domicilio: se han de prestar los servicios urgentes, necesarios e inaplazables.
c) Residencias de personas con disminución: servicio habitual en régimen de festivo.
d) Residencias para personas mayores: servicio habitual en régimen de festivo.
e)Servicio de comunidades infantiles/juveniles: mantenimiento de servicios habituales por parte del
personal educativo de asistencia directa al menor y servicios habituales del personal de cocina,
transporte y vigilancia.
f) Centros de atención especial, residencias, pisos-hogar: sólo el personal necesario para garantizar
los servicios que se prestan en un día festivo.
g) Centros de día: funcionamiento normal en el servio de restauración y 50% en el resto de
servicios.
h) Teleasistencia: servicio habitual de teleoperadores y personal asistencial.

La huelga está convocada desde las 00.00 h del día 23 hasta las 24.00 h del mismo día 23 de
mayo de 2013. Hemos de deciros que CCOO ha publicado un comunicado que no habla de
huelga sino de manifestaciones.
Para mejor información, adjuntamos anexo:
1.
2.
3.
4.

Comunicado CCOO
Comunicados Pimec
Protocolo recomendaciones Pimec
Orden Dept. Empresa i Ocupació Servicios Mínimos.

Ante cualquier incidencia, estamos a la vuestra disposición.
Barcelona, 22 de mayo de 2013

Entitat membre de:
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Vagues, manifestacions i accions per denunciar l'actitud de les
patronals de diferents sectors

Jornada de lluita contra el bloqueig dels convenis:
23 de maig
Davant del bloqueig de les patronals de diferents sectors a molts
convenis col·lectius, les direccions de CCOO i UGT, reunides el 8 de
maig, han decidit convocar una jornada de mobilització el proper 23 de
maig. Aquest dia hi haurà diferents vagues, manifestacions i accions
per denunciar la desprotecció de molts treballadors i treballadores si no
s'actualitzen els convenis que tenen vigència fins al 7 de juliol.
Entre les manifestacions del dijous 23 de maig, la de Barcelona començarà a les
18.00 h des de plaça de Catalunya cantonada amb el Passeig de Gràcia. Les
manifestacions arreu de Catalunya són les següents:
- Barcelona, 18.00 h, plaça de Catalunya amb Passeig de Gràcia.
- Girona, 19.00 h, plaça de la Independència.
- Granollers: 10.00 h, de la seu de la patronal FOMENT– UEI (Av. Europa, 21) fins a
la seu de PIMEC (Av. Sant Julià, 1).
- Lleida: 11.00 h, concentració davant del Gremi de Forners de la província de
Lleida (Av. de Madrid 15 de Lleida); 12.00 h, concentració davant la Federació
d’Empresaris Metal·lúrgics de Lleida (plaça de Sant Joan, 8); 19.00 h, manifestació
des de plaça d'Espanya.
- Mataró: 12.00 h, concentració davant de la seu de la Federació d’Associacions i
Gremis Empresarials dels Maresme (C.Germans Thos i Codina, 9).
- Sabadell: 12.00 h, concentració davant del Centre Metal·lúrgic (C. de les Tres
Creus, 66).
- Tarragona: 13.30 h, concentració davant la patronal CEPTA (Av. Roma, 7); 18.30
h, Rambla Vella (davant Sta. Tecla).
- Terrassa: 12.00 h, concentració davant la seu de la CECOT (Sant Pau, 6).
- Vic: 12.00 h, concentració davant de l’edifici d'El Sucre
Prèviament, el dijous 16 de maig, al matí, el Pavelló de la Vall d'Hebron de
Barcelona ha acollit una multitudinària assemblea de delegats i delegades
d'ambdós sindicats.
Feu clic per veure:
- La notícia 'Mobilitzacions davant del bloqueig dels convenis col·lectius' (9-5-2013).
- El manifest conjunt de CCOO i UGT per la jornada del 23 de maig de 2013.
- El cartell de la jornada de lluita del 23 de maig, amb anunci de la manifestació de
Barcelona.
- L'octaveta de la jornada de lluita del 23 de maig, amb anunci de la manifestació de
Barcelona.
-El document explicatiu sobre la ultraactivitat dels convenis, elaborat per la
Secretaria d'Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya.
- La notícia 'Milers de delegats i delegades de CCOO i UGT participen a
l'assemblea prèvia a la jornada de lluita del 23 de maig' (16-5-2013)

http://www.ccoo.cat/aspnet/noticia.aspx?id=168570&id=168570
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DOCUMENTS RELACIONATS

Convocada vaga per al dia 23 de maig de 2013

Protocol de recomanacions vaga 23 maig 2013

Benvolgut/uda soci/sòcia,

Convocatòria oficial dels sindicats

Des de PIMEC us informem que a data d’avui hem rebut la convocatòria oficial de vaga general per part dels
sindicats CCOO i UGT per al proper 23 de maig de 2013.
Malgrat la denominació de la vaga com a general, segons la pròpia convocatòria, aquesta vaga afecta tot el
territori de Catalunya, tant empreses privades com administracions públiques, que es trobin en qualsevol dels
següents supòsits:
a) Que estiguin dins l’àmbit d’aplicació d’un conveni col·lectiu en fase d’ultraactivitat (continuïtat de les
clàusules normatives d'un conveni més enllà de la seva vigència) i en les negociacions del qual no s’hagi
assolit cap acord abans del 22 de maig.
b) Que estiguin realitzant expedients d’extinció, suspensió o reducció de jornada i/o amortitzacions de llocs de
treball al sector públic.
Atès que una vaga que és general no pot afectar només determinades empreses, les patronals més
representatives i el Departament d’Empresa i Ocupació estem a l’espera que els sindicats concretin a qui
afecta la vaga i a qui no.
En qualsevol cas, us fem arribar el nostre protocol de recomanacions davant una situació de vaga i us
mantindrem informats en tot moment de les novetats al respecte.

Departament de Relacions Laborals
Telf. 93 496 45 00
Etiquetes: Vaga, ultraactivitat, 23 maig
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Dictada l’Ordre de Serveis Mínims per a la vaga general del 23 de maig

DOCUMENTS RELACIONATS
Ordre serveis mínims vaga general 23 de maig

El Departament d’Empresa i Ocupació ha confirmat el caràcter de vaga general, tot aclarint que no es veuran
afectats per aquesta vaga ni el personal de l’Administració de la Generalitat, ni el de l’Administració Local,
incloent-hi els sectors concertats de sanitat i d’ensenyament, ni el del sector de transport de viatgers.
A continuació adjuntem l’Ordre de serveis mínims que s’hauran de garantir durant aquesta jornada.

ENLLAÇOS RELACIONATS
Convocada vaga per al dia 23 de maig de 2013
Protocol de recomanacions vaga 23 maig 2013

Per a qualsevol dubte estem com sempre a la vostra disposició al telf. 93 496 45 00, Departament de
Relacions Laborals
Etiquetes: Vaga, ultraactivitat, 23 maig
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PROTOCOL DE RECOMANACIONS RELATIVES A LES
ACTUACIONS DE LES EMPRESES DAVANT L'ANUNCIADA
CONVOCATÒRIA DE VAGA GENERAL PER AL PROPER DIA
23 DE MAIG DE 2013
Amb total independència de les raons esgrimides per les Centrals Sindicals
convocants i de les possibles valoracions de caire polític que es puguin fer al respecte,
PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, desitja sistematitzar a través del
present document una sèrie de recomanacions d’actuació a desenvolupar per part de
les empreses, davant l'anunci de vaga general, prevista per al proper dia 23 de maig
de 2013.
Aquest Protocol recull aquelles recomanacions i normes d’actuació que s’estimen més
convenients per tal que es produeixi un estricte compliment dels requisits i formalitats
legals per al desenvolupament de la vaga general.

RECOMANACIONS DE CARÀCTER INSTITUCIONAL
1a- MANTENIR TOTAL NORMALITAT EMPRESARIAL DURANT AQUESTA
JORNADA
Com a criteri general, les empreses es mantindran obertes en iniciar-se la jornada del
23 de maig per fer possible l’entrada del personal que desitgi fer ús del seu dret, també
constitucional, al treball i no vulgui secundar la convocatòria de vaga.
A aquest respecte, s'ha de tenir en compte que el dret al treball és d'exercici
permanent i el de vaga, purament ocasional. Per això, donat que els dos drets estan
protegits legalment, resulta convenient advertir el personal de la plantilla, amb la
necessària anticipació, que incorreran en responsabilitat, fins i tot laboral, aquells que
en afegir-se a la vaga, impedeixin amb la seva actitud l'entrada a la feina de tots
aquells que així ho desitgin.
D'aquesta manera, s'ha de recordar que l'article 6.4 del Real Decret-Llei 17/1977, pel
qual es regula l'exercici de dret de vaga, diu textualment:
"Es respectarà la llibertat de treball d'aquells treballadors que no vulguin afegir-se a la
vaga".

2a- NO NEGOCIAR LA RECUPERACIÓ D'HORES LABORALS AMB MOTIU DE LA
REALITZACIÓ DE LA VAGA
Els empresaris hauran d'informar prèviament els treballadors de les conseqüències
que té no treballar aquest dia. Es recomana fermament a les empreses no fer cap tipus
de pacte per recuperar les hores perdudes un altre dia.
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3a- NO PERMETRE L'ENTRADA DE PIQUETS EN EL RECINTE DE L'EMPRESA
Malgrat que les Centrals Sindicals han manifestat que la vaga s’ha de desenvolupar de
manera cívica i pacífica, s'ha de ressenyar que el "piquet" és il·legal quan tracta
d'impedir el lliure exercici del dret al treball utilitzant tècniques coactives, intimidatòries,
violentes i/o amenaçadores.
Així doncs, també cal assenyalar que els piquets informatius són legítims sempre que
no sobrepassin la seva funció informativa i adoptin una postura coactiva.
La participació en els "piquets" d'empleats o treballadors de la pròpia empresa,
secundant les seves finalitats, pot ser objecte de responsabilitat, també laboral, si els
fets es produeixen amb les específiques característiques ressenyades en els accessos
o a l'interior del centre de treball.

4a- Resulta aconsellable que els empresaris POSIN EN CONEIXEMENT DE
L'AUTORITAT GOVERNATIVA els fets que els afectin en aquest tipus de situacions,
tant aviat com es produeixin, comunicació que poden realitzar bé directament o bé a
través de la nostra Confederació empresarial. En aquest sentit, PIMEC resta a la seva
total disposició per a qualsevol gestió d'aquest tipus en l'esmentada jornada.
PER FACILITAR LES ESMENTADES ACTUACIONS, PIMEC POSA AL SEU
SERVEI ELS SEUS TELÈFONS DE CONTACTE HABITUALS.

5a.- PIMEC estarà en contacte permanent tant amb la DELEGACIÓ DEL GOVERN
COM AMB EL DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I
PARTICIPACIÓ amb l’objecte d’informar sobre les possibles incidències que puguin
derivar-se de l’acció violenta dels piquets.

ASPECTES RELLEVANTS A TENIR EN COMPTE EN RELACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT DE LA VAGA GENERAL

Primer- L'article 7.1 del Reial Decret 17/1977 estableix que: "L'exercici del dret de
vaga s'haurà de realitzar, justament, mitjançant la cessació de la prestació de serveis
pels treballadors afectats i sense ocupació per part dels mateixos del centre de treball
o de qualsevol de les seves dependències".
Aquesta prohibició fa referència també als membres dels Comitès d'Empresa i als
Delegats de Personal, ja que l'esmentat article no té cap excepció.

Segon- Els treballadors han de ser convenientment informats
conseqüències que la vaga té per a qui hi participi. Són les següents:
a) Suspensió del contracte de treball durant el temps que duri la vaga.
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sobre

les

b) No pagament del salari corresponent a l'esmentat dia, havent-se de tenir en
compte, així mateix, els conceptes proporcionals que es recullen en un salari/dia
(dies de descans setmanal i festius compresos).
En aquest punt, cal recordar que la reducció no és tan sols del salari de la jornada
de vaga (salari base i complements salarials) sinó que també afecta altres
conceptes de salari diferit com les pagues extres, incloent-hi la de beneficis, que
també es poden veure disminuïdes –en el moment del seu abonament– en la part
proporcional del dia de vaga efectuat.
El descompte salarial proporcional amb motiu de la vaga no afecta les vacances.
La vaga no redueix la durada de les vacances anuals ni la seva retribució.
c) Romandre en situació d’alta especial en la Seguretat Social, per la suspensió de
l'obligació de cotització per part de l'empresari i del treballador, que durant la vaga
no tindrà dret a la prestació per atur ni a l'econòmica per Incapacitat Temporal –
excepte que el treballador ja es trobi en aquesta situació (art. 6.3 del Reial DecretLlei 17/1977 de 4 de març).
Pel que fa a aquesta tramitació davant la Seguretat Social, PIMEC desitja posar en
el seu coneixement l'actuació a desenvolupar en relació a aquesta situació, segons
que s'utilitzi o no el SISTEMA RED i de conformitat amb les pautes i instruccions
que ens ha facilitat la pròpia Seguretat Social.
A- Per a aquelles empreses que utilitzin el Sistema Red, s'ha de procedir a
notificar la vaga dels treballadors que la facin –amb data 23 de maig– com a
canvi de contracte (tipus, coeficient, caràcters), i s’haurà d’anotar en el camp
d’inactivitat un 2.
El dia següent –el dia 24 de maig–, quan hagi finalitzat la vaga d’un dia
convocada, s’haurà de fer un altre moviment en relació als esmentats
treballadors, eliminant la informació en el camp d’inactivitat. Tot això d'acord
amb les instruccions per a l'ús d'aquest sistema.
B- Per al cas d'aquelles empreses en què no sigui d’utilització el Sistema
Red, posem a la seva disposició el model de comunicació d'aquesta situació a
la Seguretat Social, que s’ha de fer servir de conformitat amb les instruccions
que des de la pròpia Seguretat Social se’ns faciliten. Es tracta del model TA.2/S
que podem obtenir en el següent enllaç:
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/39382.pdf
Es tractarà d’una doble comunicació de variació de dades en relació a cada
treballador que faci la vaga. S’haurà d’omplir la casella relativa a situació
d’inactivitat i s’ha de tornar a destacar que es presentaran dos documents per a
cada treballador: un en què consti la data 23 de maig de 2013, on es farà
constar l’inici de la situació d’inactivitat, sent el motiu la vaga general
convocada per al 23 de maig, i un segon document amb data 24 de maig de
2013, on es farà constar la casella de fi de la inactivitat atesa la finalització de
la vaga que el treballador ha efectuat.
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Tercer- La majoria de les empreses no es veuen afectades per la prestació de serveis
mínims –només aquelles públiques o privades que desenvolupen activitats essencials
per a la comunitat– i que són designades per l’Autoritat governativa.
No obstant això, en aquelles empreses amb processos productius especials s’han
d’atendre les activitats essencials –els anomenats “serveis de manteniment”–. Amb
aquests serveis es persegueix garantir la seguretat de les persones i instal·lacions
durant la vaga i poder preservar els locals, maquinària, matèries primeres i qualsevol
altra atenció puntual amb l’objectiu que, finalitzada la vaga, la represa del treball sigui
immediata.
Pel que fa als “serveis de manteniment”, hauran d'assignar-se les persones
necessàries per a aquesta activitat per part de la pròpia Direcció de l'empresa en
col·laboració amb l'òrgan de representació dels treballadors que correspongui
legalment.
En els supòsits de negativa d'aquests òrgans, de la qual hauria de quedar constància,
podrà fer-se la designació directament per l'empresa. La jurisprudència ha assenyalat
inequívocament la licitud de la designació unilateral empresarial, en cas d'actuació de
mala fe per part del comitè de vaga.
Quart- Les autoritats han de garantir amb la seva actuació, amb motiu de la
convocatòria de vaga general, les diferents conseqüències de la incidència de la
mateixa, fonamentalment en el que respecta als serveis essencials de la comunitat
(principalment transports), als serveis de manteniment, així com a la llibertat de treball
dels no vaguistes.

Cinquè- Es recomana a totes les nostres empreses que comuniquin a PIMEC
qualsevol incidència rellevant que pugui produir-se en el decurs de l’esmentada
jornada.
Per a qualsevol dubte o aclariment complementari sobre el contingut de la present
tramesa informativa, el nostre Departament de Relacions Laborals, així com el nostre
Departament Jurídic, resten com sempre a la seva atenta disposició.
Per a més informació:
Departament de Relacions Laborals
Telf. 93 496 45 00
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