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DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS I QUALITAT EN EL TREBALL  
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES  
GENERALITAT DE CATALUNYA  
c/ de Sepúlveda, 148  
Barcelona.-  
  
  
  
  
Montserrat Sala Cabré amb  DNI núm. 43413614X, en  representació de l’organització 
sindical INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC), amb domicili a 
efectes de notificació a Barcelona 08004, Via Laietana 57, 4rt, i adreça electrònica 
sindicat@catac.cat davant les entitats i organismes referenciats a la capçalera 
d’aquest escrit com millor procedeixi en dret en l'àmbit de la seva representació,  
  

EXPOSEM  
  
Primer.- Que mitjançant aquest escrit, i en la representació conferida, convoquem una 
jornada de VAGA DE FUNCIÓ PÚBLICA PER AL 28 D’OCTUBRE DE 2021, que  
afectarà al conjunt de les treballadores i treballadors del sector públic en defensa de 
l’estabilitat de totes elles per a la millora dels serveis públics de Catalunya. 
  
Segon.- Aquesta notificació es realitza en el marc de l'exercici del dret fonamental de 
vaga contemplat a l'art. 28.2 del text constitucional i la doctrina del Tribunal 
Constitucional, així com en normes internacionals configuradores dels sistemes 
democràtics, com ara són el Pacte Internacional de les Nacions Unides sobre Drets 
Econòmics, Socials i Culturals de 1966 i la Carta Social Europea de 1961 i la Carta 
Comunitària de Drets Socials dels Treballadors de 1990, es realitza als efectes 
previstos a l'article 3.3 del Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de març, de Relacions de 
Treball.        
  
Tercer.- Es compleixen els requisits previstos al RDL 17/1977:  
  
 I.- La vaga està convocada per la Confederació Intersindical Alternativa de Catalunya 
–IAC- organització constituïda per sindicats representatius de tots els sectors públics 
de Catalunya, conforme estableix l’art.1 dels estatuts de la IAC, i conforme l’art.2 amb 
l’àmbit territorial de Catalunya i l’àmbit funcional corresponents a totes les persones 
treballadores, aturades i jubilades de Catalunya.   
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La Confederació sindical  sotasignada, convocant de la vaga,  té suficient legitimació, 
conforme diversos pronunciament del Tribunal Constitucional, com ara la Sentència 
11/1981, de 8 d'abril que atorga aquesta legitimació a les organitzacions sindicals amb 
implantació en els seus àmbits corresponents.  
  
 II.- Aquesta convocatòria de vaga general ha estat aprovada per la Coordinadora 
Nacional Confederal de la IAC, l’òrgan de la IAC competent, conforme s’estableix a 
l’art.15 dels estatuts de la IAC, i en l’àmbit de les seves competències, reunit en data 
4 d’octubre de 2021, constituït vàlidament i per unanimitat va aprovar la convocatòria 
de vaga general a totes les administracions públiques de Catalunya.  
  
 III.- Es convoca a la vaga a totes les treballadores i tots els treballadors amb centres 
de treball de les administracions públiques a Catalunya i el seus sectors públics 
respectius (sector públic de l’administració autonòmica, de les administracions locals i 
de les administracions universitàries, fundacions i consorcis depenent de les 
administracions i agències, empreses públiques i societats mercantils). En el sector 
d’administració i serveis només estan convocades les persones treballadores amb un 
nomenament d’interinatge o amb un contracte laboral temporal.  
  
 IV.-La vaga s’iniciarà a les 00:00 hores del 28 d’octubre de 2021 fins a les 24:00 hores 
del mateix dia.  
  
 V.- Es compleix el que disposa l’art.4 del RDL 17/1977, preavisant de la convocatòria 
de vaga amb una antelació superior als 10 dies.  
  
Quart.-Es promou la present convocatòria de vaga pels següent objectiu i 
reivindicacions: l’estabilitat de tot el personal interí i laboral temporal.  
  
I.- El percentatge d’interinitat i de personal laboral a les administracions públiques de 
Catalunya i a tot el seu sector públic arriba a índexs molt elevats. A alguns sectors és 
de més del 40%. El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea ha reconegut la 
situació de frau de lleu a tot el personal amb un nomenament d’interinatge o amb un 
contracte laboral temporal de més de 3 anys. El Tribunal Suprem també reconeix la 
condició de personal indefinit no fix a tot el personal laboral temporal amb més de 3 
anys d’antiguitat. Per tot això, IAC considera que en aquests moments es produeix 
una situació d’excepcionalitat que imposa una solució excepcional i extraordinària que 
doni estabilitat a tot aquest personal. Per això, IAC ha presentat als diferents partits 
polítics en representació al Congrés, on en aquests moments està en fase de 
tramitació del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la 
temporalidad en el empleo público esmenes al seu articulat per fer possible aquesta 
estabilització de tot el personal en situació de frau de llei i també està reunint-se amb 
els grups del Parlament de Catalunya per a donar suport a la Proposició de llei 
d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic.     
  
Cinquè.- Fins a la data s’han mantingut nombroses reunions en diferents àmbits 
(grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de Catalunya), a les meses de 
negociacions de les diferents administracions públiques de Catalunya, als òrgans de 
direcció de les empreses del sector públic d’aquestes administracions, sol·licitant 



processos d’estabilització real de tot el personal en precari, sense que s’hagin obtingut 
els resultats esperats.   
  
Sisè.-  El comitè de vaga, d'acord amb els articles 3 i 4 del Real Decret- Llei 17/1977 
de 4 de març, tindrà la següent composició:  
  
David Caño Cargol, DNI núm. 40452341X  
Yolanda Marta Segura Corrales, DNI núm. 39357412L  
Jordi Gassiot Pintori, DNI núm. 35039132N  
Jose Antonio Ubeda Ardanuy, DNI núm. 37747184K 
Jesús Frias Morales, DNI núm. 33921101B 
Cinta Sarroca Arasa, DNI núm. 40919764G 
Ana Redondo Martínez, DNI núm. 33898125N 
Noemí Bosch Bo, DNI núm. 43726836H 
Jorge Umberto Sánchez Gutiérrez, NIE núm. X8041189K 
Alex Juanmartí Gómez-Centurion, DNI núm. 46725149M 
  
  
Setè.- Serveix la present comunicació a efectes legals de preavís, com estableix el 
RDL 17/1977 de 4 de març.  
  

DEMANEM  
  
Que tingueu per presentat aquest escrit, l’admeteu i tingueu per comunicada la 
convocatòria de vaga general que es determina en el contingut d’aquest, per fer-se en 
forma i termini legal.   
  
Barcelona, 14 d’octubre del 2021  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Signatura:  
  
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA  
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