CONSELLS JURÍDICS DAVANT LA VAGA 8 M
He d'avisar prèviament que faré vaga?
NO. La vaga general està feta com a convocatòria general per alguns sindicats, i per tant
existeix cobertura legal. La Patronal està avisada.
No has d'informar que faràs vaga, ni l'empresa té dret a demanar-t'ho, és un dret personal, no
tens obligació de dir-ho abans, ni de comunicar-ho.
Si et pressionen perquè ho informis es pot considerar coacció i es podria denunciar.
No cal fer una assemblea o reunió de les persones de l’empresa per decidir-ho o votar-ho, ni
que en l’empresa tingui comitè d’empresa, la vaga és una decisió individual.

Si faig vaga, em poden acomiadar?
NO. Tens dret a fer vaga, és un dret fonamental, reconegut per la Constitució.
Si t'acomiaden com a represàlia per haver fet vaga (o per anunciar que en faràs) és
denunciable. En el cas d’anar a judici es considerarà un acomiadament NUL (que implica una
readmissió immediata). Sí que et descomptaran el sou aquell dia.

Si faig vaga, l'empresa em pot substituir?
NO. L’esquirolatge està “penalitzat”(fins i tot si ho fa el mateix cap)
No et poden substituir si fas vaga, ni subcontractar a ningú perquè faci la teva feina. Tampoc et
poden substituir demanant a altres persones perquè facin hores extres.
Si contracten a altres persones es pot denunciar a l'empresa per vulneració del dret a vaga.
Caldria trucar a Inspecció de Treball, i denunciar que l’empresa està substituint a les persone s
o persona que fan vaga.

Puc participar en un piquet informatiu?
SI. Els piquets informatius, que informen dels motius de la vaga i intenten convèncer a les
treballadores que s'hi sumin, són legals. Els piquets no poden fer coaccions o amenaces
verbals o físiques , perquè sinó ens poden denunciar per vulnerar el seu dret a treballar.

Qui ha de fer serveis mínims?
Els serveis mínims els dicten les autoritats laborals (no l'empresa) i afecten als serveis públics i
als serveis imprescindibles per les comunitats. En aquests casos, les persones nomenade s pe r
fer els serveis mínims hauran de complir-los.
En la vaga feminista del 8M es recomana que s'acordi que els serveis mínims els realitzin
homes.

Si es vulnera el meu dret a vaga què puc fer?
Pots posar-te en contacte amb els sindicats convocants.
Pots denunciar el cas a Inspecció de treball o als jutjats. Pots contactar amb la comis s ió l abor al de l a
vaga feminista (laboral@vagafeminista.cat). Per més informació, pots consultar aquí:
http://cgtcatalunya.cat/IMG/pdf/guia_per_la_vaga_general.pdf

