VAGA DE FACULTATIUS

Atenció Primària digna i respectada
Què he de saber de cara la vaga del 26, 27, 28, 29
i 30 de novembre de 2018?
Des de Metges de Catalunya (MC) us oferim informació sobre qüestions bàsiques per al
correcte exercici del dret de vaga. Si tens cap dubte que quedi sense resposta, posa’t en
contacte amb la nostra assessoria jurídica.


















No cal avisar prèviament l’empresa ni a cap dels seus comandaments de la teva
intenció de fer vaga.
El dret de vaga és un dret fonamental reconegut a la Constitució que legitima la
persona treballadora a no anar al seu centre de treball.
Des del sindicat, t’animem a fer vaga tots els dies en què està convocada, tot i que
també pots fer-ne un o algun d’ells sense que sigui necessari que els facis tots.
L'exercici del dret fonamental a la vaga mai pot ser causa d'acomiadament.
Si decideixes fer vaga pots posar un cartell informatiu a la porta de la teva consulta. Te’l
farem arribar.
Pots entregar informació escrita de la vaga a tothom que creguis convenient.
Si creus que durant l’exercici del teu dret de vaga t’ordenen portar a terme una activitat
que pugui vulnerar-lo, demana que et donin l’ordre per escrit i truca immediatament al
sindicat.
L’adhesió a la vaga comporta que no tindràs dret a percebre el salari i estaràs en
situació d'alta especial a la Seguretat Social.
Les vacances no es veuran afectades, ni en la durada ni en la retribució, perquè hagis
exercit el dret de vaga.
Una vegada s’hagin establert els serveis mínims, que et comunicarem quan estiguin
fixats (la primera reunió prevista és el dilluns 19 de novembre), serà l’empresa la que
decidirà quines persones treballadores els cobriran, a les quals ho haurà de notificar,
com a mínim, 24 hores abans de l’inici de la vaga, mitjançant un escrit del qual la
persona afectada en signarà un rebut i se’n quedarà una còpia.

