Via Laietana 57 4t 3a
08003 Barcelona
Tel. 933173151
Fax 933173202
sindicat@catac.cat

A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS I QUALITAT EN EL TREBALL

DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
AL DEPARTAMENT DE SALUT
GENERALITAT DE CATALUNYA
A LA DIRECCIÓ L’EMPRESA FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A

ASSUMPTA BARBENS SERNA, amb DNI 36974234D, que, com a Secretària General actua en
nom i representació de l’organització sindical IAC-CATAC (Candidatura Autònoma de
Treballadors de l'Administració de Catalunya - IAC), amb domicili a efectes de notificacions en
Barcelona 08003 a la Via Laietana, 57, 4t 3a, telèfon de contacte 933173151, telèfon
mòbil 699600603 i adreça electrònica: secretariageneral@catac.cat, davant la empresa i
organismes referenciats a la capçalera d’aquest escrit com millor procedeixi en Dret

DIU
PRIMER.- Que mitjançant el present escrit notifica la convocatòria d'una vaga legal, a
l'empara de les previsions del Reial Decret Llei 17/1977, de 4 de març, que afectarà
l'empresa FERROSER
SERVICIOS
AUXILIARES,
S.A (FERROVIAL
SERVICIOS), domiciliada en Madrid al carrer Príncipe de Vergara, 135, 28002, telèfon
913388300 i Fax 915862818, i contacte en Barcelona al telèfon 932644480, i als emails scoutsupervision@ferrovial.com i scoutscoordinacion@ferrovial.com. A
FERROSER,
que és dedica la prestació de serveis urbans i mediambientals, li és d’aplicació el Conveni
col·lectiu de Contact Center (Telemarketing).
La plantilla afectada per la vaga son els 849 treballadors i treballadores
que presten serveis en el Servei d’Emergències Mèdiques del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, realitzant les tasques de rastreig i seguiment del casos positius per
la Covid 19 i dels seus contactes estrets, que treballen als centres de treball situats a:
1. Carrer del Samontà, 25, 08970, Sant Joan Despí, Barcelona. Conegut com a
“Sala Indra”
2. Carrer Ciències 71, Hospitalet de Llobregat. Coneguda com a “Sala Ciències”.
3. Espai Bital. Una de les seus del 061. Carrer de José Agustín Goytisolo, 22, 28, 08908
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
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 que configuren els sistemes democràtics, com ara són el Pacte
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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.- En la convocatòria d’aquesta vaga es compleixen els requisits previstos al RDL
17/1977:
I.- La vaga està convocada per l’organització sindical IAC-CATAC, organització constituïda en
l’àmbit territorial de Catalunya i en l’àmbit funcional dels treballadors i treballadores
de les administracions i dels serveis públics de Catalunya, inclosos els de les empreses de
serveis que treballen en el Sector Públic de Catalunya. La IAC-CATAC és un sindicat amb
implantació suficient i reconeguda en el seu àmbit d’actuació, essent una organització sindical
representativa.
El sindicat sotasignant, convocant de la vaga, té suficient legitimació, conforme diversos
pronunciaments 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 ha estat aprovada per la Comissió Permanent de la IACCATAC, que és l’òrgan competent, conforme s’estableix a l’article 48 dels Estatuts de la IACCATAC, reunida i constituïda vàlidament en data 12 de gener de 2021.
III.- Es compleix el que disposa l’art.4 del RDL 17/1977, preavisant amb aquest escrit de la
convocatòria de vaga amb una antelació de 10 dies.
QUART.- L'esmentada vaga, que afectarà al conjunt de les treballadores i treballadors dels
centres de treball que l’empresa FERROSER té a Catalunya, s'iniciarà a les 00,00 hores del
dia 26 de gener de 2021 i finalitzarà a les 24,00 hores del dia 4 de febrer de 2021, i afectarà a
totes les persones treballadores dels centres de treball indicats al punt primer d’aquest
escrit.
CINQUÈ.- El motiu principal de la vaga és que, segons les informacions transmeses, s’ha
decidit que el 31 de gener de 2021 finalitzi la contracta del servei de rastrejadors COVID
19 que l’empresa FERROSER SERVICIOS AUXILIARES, S.A. manté amb el Departament de Salut
de la Generalitat de Catalunya, i que aquest no té la intenció d’assumir els contractes de
treball que, en principi haurien d’estar vigents fins al 31 de maig de 2021. Aquesta situació
posa en qüestió la continuïtat dels contractes de treball, quan no ha finalitzar l’objecte
d’aquests que és el rastreig i seguiment dels casos positius pel Covid 19 i els
seus contactes estrets, i quan és més necessari que mai continuar amb aquestes tasques de
rastreig.
L'objectiu de la vaga és:
a. Aconseguir que el Departament de Salut de Generalitat de
Catalunya assumeixi els contractes dels 850 treballadors i treballadores que
treballen actualment en l’empresa FERROSER en les tasques de
rastrejadors Covid 19, com a mínim fins al 31 de maig de 2021.
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b. Que si més enllà del 31 de maig de 2021, per la situació de la
pandèmia, continuen les necessitats de rastreig i seguiment dels casos positius
pel Covid 19 i els seus contactes estrets, que el Departament de
Salut continuï assumint aquests contractes de treball.
SISÈ.- Fins al moment s'han realitzat successives comunicacions a l'empresa i al Departament
de Salut, sol·licitant la negociació sobre els extrems indicats sense que s'hagi obtingut cap
resultat. També s’han sol·licitat reunions que no han obtingut resposta.
VUITÈ.- Es comunica, d'acord amb els articles 3 i 4 del Real Decret- Llei 17/1977 de 4 de
març, que el comitè de vaga estarà integrat per les següents persones:
•
•
•
•
•

Assumpta Barbens Sendra: DNI: 36974234-D
Carolina Soto Aliaga: DNI: 53295223-Z
Mireia Herrera Prats: DNI: 46.404.652-J
Luis Blanco Maldonado: DNI: 38476403-W
Domènec Ruiz Cintas: DNI: 33910576-C

NOVÈ.- Amb caràcter simultani, se sol·licita la mediació del Departament de Treball de la
Generalitat de Catalunya, tal com resulta preceptiu al tractar-se d’un servei públic.
En virtut de tot això,
SOL·LICITA Que tingueu per presentat aquest escrit, l’admeteu i tingueu per comunicada la
convocatòria de vaga que es determina en el contingut d’aquest, per fer-se en els termes
legalment establerts a tots els efectes legals.
Així mateix, que tingueu per sol·licitada la mediació del departament de treball de la
Generalitat.
Barcelona, 14 de gener de 2021.
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