
Exp. 2021/4587. Decret de determinació de serveis mínims per celebració de vaga

El present Decret de Batllia té per objecte aprovar els serveis mínims que, amb la finalitat de 
garantir el funcionament dels serveis essencials, que hauran de regir mentre duri la vaga 
convocada a partir de les 21.00h de dia 14 d’octubre de 2021 a la qual estan cridats a 
participar els treballadors de l’empresa UTE Urban Serveis que desenvolupen el servei de 
neteja viària, recollida de residus sòlids urbans, punts verds, residus voluminosos i 
deixalleries al municipi de Artà.

L'article 28 de la Constitució Espanyola reconeix el dret fonamental a la vaga a tots els 
treballadors en defensa dels seus interessos. Aquest dret està subjecte a limitacions i 
restriccions en el seu exercici derivades de la seva connexió amb altres llibertats, drets o 
bens constitucionalment protegits; d'aquesta manera el paràgraf segon de l'article 28 
disposa que la Llei que reguli l'exercici d'aquest dret establirà les garanties precises per 
assegurar el manteniment dels serveis essencials per a la comunitat.  A aquests efectes, 
l'article 10 del Reial Decret -Llei 17/1977, de 4 de març de Relacions de Treball atribueix a 
l'autoritat governativa la competència per acordar les mesures necessàries per assegurar el 
funcionament dels serveis essencials. En relació a aquesta autoritat governativa, donat que 
els serveis de recollida i transport de residus urbans i la neteja viària són de competència 
municipal segons resulta de l'article 25.2b) i 26.1a) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i d’acord amb els pronunciaments del Tribunal 
Constitucional en les sentències núm. 33/1981, de 5 de novembre i la núm. 2771989, de 3 
de febrer de 1989,  estableix que és l’Ajuntament d’Artà, l'habilitat per dictar i fixar els serveis 
mínims necessaris.

Per fonamentar la necessitat del manteniment dels serveis esmentats en el municipi cal 
plantejar si es podrien derivar efectes negatius per a la comunitat, derivats de la falta de 
manteniment d’aquests serveis, al tenir aquests caràcter essencial.

En primer lloc cal esmentar, que la vaga general convocada s’estén a la totalitat dels 
municipis i a la totalitat dels treballadors de totes les empreses que presten aquest a les Illes 
Balears no havent alternativa efectiva al servei.

No disposar dels serveis esmentats, provocaria una situació compromesa dels municipis 
degut a la possibilitat d'increment de vectors i a la proliferació de plagues, davant la 
permanència de residus orgànics a les vies públiques. Tot i no estar a l’època estival amb 
grans temperatures, la matèria orgànica present als residus i el rebuig poden ser un focus 
d’olor i brutícia que comporta un perill biològic i suposa un important risc per a la salut 
pública.

L'article 43 de la Constitució Espanyola reconeix el dret a la protecció de la salut i determina 
que compet als poders públics garantir i tutelar la salut pública a través de les mesures 
preventives i de les prestacions i serveis necessaris.

Per l'altra part, l'article 45 del text constitucional determina el dret a gaudir d'un medi ambient 
adequat per al desenvolupament de la persona així com el deure de conservar-lo.

Per tant, donat el recollit al present apartat s’entén que els serveis de recollida de residus 
constitueixen un servei essencial per als municipis de cara a garantir la salut pública i 
seguretat dels ciutadans, especialment dels col·lectius més vulnerables (nens, tercera edat, 



persones amb malalties) i és necessari l'establiment d'uns serveis mínims en cas de 
vaga als serveis de recollida de residus.

FETS:

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Artà, mitjançant acord de data 14 de maig de 2014, va 
adjudicar el contracte de la gestió del servei públic, mitjançant la modalitat de concessió, de 
recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja 
viària, a l’empresa UTE URBAN SERVEIS.

Vist que en data 25 de juliol de 2014 es va signar el contracte de la gestió del servei públic 
esmentat, per un període de 8 anys, comptadors a partir de la data de formalització del 
contracte;

Per tot això, fent ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent en matèria de 
règim local, dict la següent

Resolució

PRIMER. Establir els serveis mínims següents, amb la finalitat de garantir el funcionament 
dels serveis essencials a la comunitat, durant la vaga indefinida convocada a partir de les 
21.00h de dia 14 d’octubre de 2021 a la qual estan cridats a participar els treballadors de 
l’empresa UTE URBAN SERVEIS que es quantifiquen en un 50% del total dels serveis 
contractats.

Servei diürn:

Dilluns: 

o Recollida de vidre a tots els locals comercials.

Dijous: 
o Recollida d’envasos a tots els locals comercials

Divendres: 
o Recollida de paper a tots els locals comercials

Servei Nocturn

Dimarts:
 

o Recollida porta a porta a tots els nuclis urbans d’envasos lleugers i també 
dels locals comercials.

Dimecres: 
o Recollida porta a porta a tots els nuclis urbans de la fracció d’orgànica i 

també dels locals comercials 



Dijous: 
o Recollida porta a porta a tots els nuclis urbans de la fracció de rebuig i 

també dels locals comercials.

Diumenge
o Recollida porta a porta a tots els nuclis urbans de la fracció d’orgànica i 

també dels locals comercials 

Recollida diària de les diferents fraccions al Centre de Salut, Centres Educatius, Centre 
de Dia i Residència.

Recollida Contenidors Parc Verd d’Artà i la Colònia de Sant Pere

- 2 Vegades per setmana la fracció d’envasos
- 1 Vegada  per setmana la fracció de Paper
- 1 Vegada per setmana la fracció de Vidre.
- 3 Vegades per setmana la fracció d’orgànica
- 3 Vegades per setmana la fracció de rebuig

Neteja viària:

- Neteja del poble: els dies de  mercat d’abastament, el primer diumenge de cada 
mes, amb motiu del mercat de segona mà, així com els dissabtes, el mercat de la 
Colònia de Sant Pere.

- Buidatge de papereres cada 48 hores.

SEGON. L'incompliment de l'obligació d'atendre als serveis mínims serà sancionat de 
conformitat amb el previst en la normativa aplicable.

TERCER. No procedirà limitació de l'exercici del dret de vaga fora de l’establert en el 
present Decret.

QUART.  Notificar aquesta resolució a l’empresa adjudicaria del servei i que aquesta en 
doni trasllat al comitè de vaga i a la representació sindical d’aquest.

Serveis 
Mínims

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

Matí Vidre Envasos Paper
Vespre Envasos Orgànica Rebuig Orgànica

Sols recollida empresarial
Recollida ciutadania i teixit empresarial


