A/A: AUTORITAT LABORAL COMPETENT
A LA CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
A LA DELEGACIÓ DEL GOVERN EN LA COMUNITAT VALENCIANA
A LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES
AL MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓ PÚBLICA

CONVOCATÒRIA DE VAGA EN EL SECTOR PÚBLIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

En RAFAEL REIG VALERO amb DNI 19.840.468-R en qualitat de membre del Secretariat
Confederal de la INTERSINDICAL VALENCIANA amb CIF G97693733 i domicili a efectes
de notificació al Carrer Juan de Mena n818B iai B 46008B ValcnciaB
accio.sindical@intersindical.org
En SERGI GRIMAU FERRER amb DNI 34.759.421-G en qualitat de Coordinador General
de la Coordinadora Obrera Sindical COS amb CIF G58393125 i domicili a efectes de
notificació al carrer Olcmpia Aroenena Torres 42 bai esquerraB 46018B ValcnciaB
acciosindical@sindicatcos.cat
En JOSÉ VICENTE RENOVELL RUIZ amb DNI 7364502D en qualitat de Secretari General
de Administració Pública de CGT PV I MÚRCIA (Confederació General del Treball del
Pacs Valencià i Múrcia) amb CIF G46305041 i domicili a efectes de notificació en
Avinguda del CidB 154B 46014B ValcnciaB sap@cgtvalencia.orgB
DIC
PRIMER.- Acord de convocatòria de vaga. Àmbit territorial, funcional i personal.
Que a la reunió del Secretariat Confederal de la INTERSINDICAL VALENCIANA celebrat
el 4 d’octubre de 2021 per unanimitatB a la reunió del Secretariat Nacional de la COS
celebrada amb data 14 d’octubre de 2021B i la reunió celebrada el 7 d’octubre de 2021
dels secretariats permanents dels sindicats de l’administració pública de CastellóB
Alacant i Valcncia de la CGT PVB desprcs de la celebració de les assemblees de les
distintes seccions sindicalsB s’aa acordat convocar VAGA en l’Administració General de
l’EstatB Administració Autonòmica de la Comunitat ValencianaB Administració
Supramunicipal (Diputacions)B Administració LocalB Agcncies PúbliquesB Empresas
PúbliquesB Entitats de Dret Públic i Universitats. En definitivaB a les Administracions
Públiques presents en l’àmbit territorial de la C. Valenciana y en el seu sector públic
instrumental. Afectarà a tots els treballadors i treballadores temporals i interins de tots

els àmbits sectorials públicsB siga quina siga la modalitat de la seua relació laboralB
funcionaris/asB personal estatutariB personal laboralB indefinits no fi esB etc.
SEGON.- Comunicació de la convocatòria de vaga.
En compliment del susdit acordB per mitjà del present escrit i en atenció a allò disposat
en els articles 3 i 4 del Real Decreto-ley 17/1977B del 4 de marçB venim a comunicar la
decisió adoptada als organismes afectatsB ai c com a l’autoritat laboral competent.
TERCER.- Inici i fnalittació de la vaga convocada
La vaga convocada consistirà en un cessament total de l’activitat que s’iniciarà a las
00:01 aores del dia 28 d’octubre de 2021 y finalitenarà a las 23:59 aores del matei dia.
QUART.- Objectius de la vaga
1.- Modificació de l’EiEP mitjançant el Projecte de Llei de mesures urgents per la
reducció la temporalitat per sancionar a les Administracions que abusen de la
temporalitatB amb la consolidació de l’ocupació del personal objecte de dit abús.
2.- Introduir modificacions legals i normatives en el Projecte de Llei de mesures urgents
per la reducció de la temporalitat que permetan la consolidació de l’ocupació del
personal que actualment se troba en situació d’abús de temporalitat.
CINQUÉ.- Comitè de vaga.
S’aan designat a les persones relacionades a continuacióB com integrants del Comitc de
Vaga amb les competcncies previstes a l’article 5B ai c com per a negociar els serveis
mcnims on fora indispensableB sense perjudici de la designació de Comitcs de Vaga a
través dels sindicats federats en las organitenacions sindicals convocants i/o en les seues
seccions sindicals en cada administració o empresa per a negociarB en el seu casB els
serveis de mantenimentB ai c com els treballadors i treballadores integrants d’aquestsB
a més dels serveis mcnims imprescindibles.













Cristina Costart TafallaB DNI 17861626a
Joan Marc Candela Ruien. DNI 20018142T
Rafael Reig ValeroB DNI 19840469R
Aranenaenu Álvaro MarceloB DNI 16041775i
Victor Tormo RuienB DNI 25394741G
José Vicente Renovell RuienB DNI 73645802D
Marca Salvador VéleenB DNI 21507993A
Amparo Jorge GarccaB DNI 22558708D
Josep Villarroya Navarro 25407228-W
Salvador Castañ Aguilella Dni 20908942-a
Mónica Cairivella Magraner 23861272-Z
Àngel Muñoen i Cervera 20024879-K

S’indica com domicili a efectes de comunicació en carrer Juan de Mena n818B bai B
46008B ValcnciaB telcfon 618640583 y correu electrònic
acció.sindical@intersindical.org
SETÉ.- Publicitat de la vaga.
Es donarà la major publicitat possible a aquesta vaga a través de la convocatòria dels
mitjans de comunicacióB mitjans propisB ar es socials i de la difusió de diferent
material informatiu.
IB perquc ai c conste comunicada la convocatòria de vaga als efectes oportunsB firmem
els sindicats convocants
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