
Que mitjançant el present escrit i de conformitat amb el Reial 
decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, 
en la interpretació donada pel Tribunal Constitucional en 
Sentència de 8 d'abril de 1981, formula PREAVÍS DE VAGA, que 
afectarà a la totalitat de comarques del Principat de 
Catalunya, encara a dia d’avui territoris jurisdiccionals de 
les províncies de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona. La 
convocatòria es realitza pel conjunt dels treballadors i 
treballadores del sector públic i privat. 

El present preavís es basa en els següents 

FETS: 

La tardor de 2017 serà expressió màxima de patiment social per 
la majoria de la classe treballadora, intervenció sobre 
l'autogovern de Catalunya i vulneracions permanents de Drets 
Fonamentals. 

Davant d'aquestes tres realitats l'organització signant, 
sindicat de treballadors i treballadores, ens veiem amb 
l’obligació de realitzar la present convocatòria de vaga en una 
defensa dels interessos professionals i laborals. 

Durant les darreres dues setmanes desenes de centres de treball 
han rebut la intervenció de diferents membres dels Mossos 
d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. 

En uns supòsits els treballadors i les treballadores hem vist 
com sense cap ordre judicial es pretenia accedir als nostres 
centres de treball, ens d'altres es controlava l'accés als 
mateixos i, fins i tot, en alguns casos s'accedia amb ordres 
judicials. 

Des del sector de les arts gràfiques, logística, enviament de 
correu postal, passant pel sector públic hem vist com 
actuacions de funcionaris armats alteraven el normal 
funcionament de la vida laboral de milers de treballadores i 
treballadores del país. 

Al respecte hem de recordar que alguns treballadors i 
treballadores han patit controls dels seus vehicles, les seves 
pertinences i les seves eines de treball, fet que sense un 
previ indici de criminalitat suposa una vulneració de Drets 
Fonamentals. 

En el dia 20 de setembre de 2017 diferents funcionaris armats, 
fonamentalment, Guàrdia Civil i Policia Nacional, han accedit 
als centres de treball del sector públic català o d’empreses 
que treballen per la Generalitat de Catalunya procedint a 
realitzar detencions de bona part dels responsables polítics o 
societaris de les mateixes, amb un total de 22 registres i 12 
detinguts. 

Sens dubte que les intervencions de les que estem sent objecte 
el conjunt de treballadors i treballadores no garanteixen el 
normal funcionament de l'activitat laboral alhora que generen 
un patiment psíquic que mai es pot donar en les prestacions de 
serveis. No caldria recordar que són drets laborals i 
extensibles també a la funció pública: la integritat física i 
una adequada política de seguretat i higiene; el respecte a la 
intimitat i la consideració deguda a la dignitat i dret a la 
ocupació efectiva. Tots aquests no s'estan garantint en 
l'actual moment. 

Des de la segona setmana del mes de setembre es pateixen tota 
una sèrie de pràctiques per part d’algunes policies locals, 
Mossos d’Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil contràries 
als Drets Fonamentals de Llibertat ideològica, Dret a la 
intimitat personal i llibertat d'expressió: 

Llibertat ideològica i llibertat d'expressió. Hem pogut veure 
com pel simple fet d'optar per un posicionament ideològic 
respecte a la convocatòria de I'1 d’octubre de 2017 hi ha hagut 
intervencions que suposen un limitació o supressió de drets 
fonamentals. A alguns centres de treball els treballadors, les 
treballadores i les seccions sindicals veuen minorats els seus 
drets. Evidentment que la pròpia actuació limitadora de drets 
pertorba la vida sindical. No pot haver-hi actuacions 
preventives que limitin l'exercici de la llibertat d'expressió 
sinó guarden l'oportuna proporcionalitat. 

Dret a la intimitat personal. Les actuacions dels instituts 
armats sense cap autorització judicial estan tenint una 
plasmació en el control de vehicles de treballadors i 
treballadores d'impremtes, sector de la logística o sector 
públic. Sense una ordre judicial o indici de criminalitat ens 
trobem davant d'actuacions que vulneren el Dret Fonamental a la 
intimitat personal. 

Així estem davant d'una vulneració de Drets Fonamentals del 
conjunt del poble treballadores i les seccions sindicals. 

Els darrers anys s'han desenvolupat polítiques econòmiques i 
socials que lluny de donar resposta a les mínimes necessitats 

de les classes treballadores i classes populars mantenen un alt 
nivell de patiment per la majoria de la societat. 

La desocupació es situa a uns nivells de més del 15% oficial i 
més del 20% real, entre el jovent a un 50%, i una tercera part 
de la població no superen el llindar de la pobresa. 

Pel que fa a aquells i aquelles que tenen feina, uns 350.000 es 
consideren pels informes oficials com a «pobres», és a dir, 
explotats/des i oprimits/des que encara que treballen no tenen 
cobertes les seves mínimes necessitats materials. 

A la vegada trobem uns serveis públics que es mantenen per 
l’aportació tècnica, humana i professional dels seus 
treballadores i treballadores però que no estan suficientment 
pressupostats per garantir les funcions socials que tenen 
atorgades. Així des de l’ensenyament públic, fins la sanitat 
passant pels serveis socials i l'administració de justícia no 
tenen tots els mitjans necessaris per garantir una societat 
justa i cohesionada, i que pugui revertir el que significa 
sense més el capitalisme: desigualtat social i patiment 
material. 

Lluny d’apostar per polítiques socials que puguin revertir 
aquesta realitat s’han desenvolupat una acció legislativa que 
no la minora i que manté el model neoliberal que ordena i dicta 
La Troika. 

És per això que demanem a les institucions que facin efectiu un 
Pla de Rescat Social amb el següent contingut mínim: Renda 
Garantida Ciutadana o subsidi indefinit de caràcter universal 
per tothom que vulgui i no pugui treballar, increment en el 
primer moment possible del pressupost de l'ensenyament públic, 
la sanitat pública, els serveis socials i l'administració de 
justícia acompanyat d'un pla de creació de 100.000 llocs de 
treball. De la mateixa manera s'ha de garantir que tothom 
tingui una alimentació i un habitatge adequat a les seves 
necessitats. 

Davant d’aquesta realitat apostem per una acció política 
institucional i mobilització popular que pugui garantir la 
feina amb integritat física i psíquica, el respecte pels Drets 
Fonamentals i serveis púbics de qualitat. La mobilització ja 
l'està fent el poble, l'acció política institucional li 
correspon als titulars de les mateixes. 

El fracàs de tots els intents dialogats de solució dels 
conflictes que hem exposat condueix al present preavís que es 
tramita d’acord amb el següent: 

PROCEDIMENT 

Es compleixen els requisits previstos en el ROL 17/77, de 4 
d'agost, sobre Relacions de Treball, en l’aplicació de la 
doctrina continguda en STC de 8 d'abril de 1.981, en els 
següents termes: 

I.- La vaga és convocada per diferents organitzacions sindicals 
amb implantació al conjunt del territori català. 

II.- Es convoca a la vaga a tots els treballadors i 
treballadores amb centres de treball a Catalunya. 

III.- La vaga s'iniciarà a les 00:00h del 2 d'octubre de 2017 i 
fins a les 24:00h del 13 d'octubre de 2017. 

IV.- Es compleix el que disposa l'Art. 4 de l'RDL de 4 de Març 
de 1.977, preavisant amb una antelació superior a 10 dies. 

V.- Així mateix, a I'AUTORITAT LABORAL es sol·licita que, als 
efectes oportuns, s’evacuï el tràmit de mediació i si ho 
considera convenient que citi de manera separada a 
representants de la GENERALITAT DE CATALUNYA, com a ocupadors 
públics. 

VI.- El Comitè de Vaga estarà constituït pels següents 
treballadors i treballadores: 

P E T I C I O N S: 

PRIMERA.- Cessament de totes les pràctiques que no permeten 
garantir als centres de treball ni en els desplaçaments «in 
itinere» la integritat física i una adequada política de 
seguretat i higiene; el respecte a la intimitat i la 
consideració deguda a la dignitat i dret a la ocupació 
efectiva. 

SEGONA.- Cessament de totes les pràctiques que suposin una 
vulneració de Drets (civils i polítics) Fonamentals. 

TERCERA.- Que el Govern de la Generalitat posi en marxa un Pla 
de Rescat Social que entre d'altres qüestions garanteixi 
serveis públics gratuïts i universals, alimentació i habitatges 
adequat pel conjunt de la societat. 


