El Consell de Formentera es prepara per la vaga i els actes del Dia de la Dona

El Consell de Formentera ha fet un Decret de Presidència per establir els serveis mínims per al
personal del Consell de Formentera atesa la vaga general convocada pel pròxim divendres 8
de març. Per la seva elaboració la institució ha considerat la necessitat de mantenir coberts, en
el citat dia, determinats llocs de treball, amb la finalitat de garantir la prestació dels serveis
públics del Consell Insular de Formentera, essencials per a la comunitat.

Els serveis mínims són els que se citen a continuació: Centre de Dia: 3 treballadores familiars,
1 conductor, 1 cuiner i 1 tècnic de discapacitat, Escoletes: 7 educadores, OAC: 3 aux.
Administratius/ves, Brigada d’obres: 1 cap de brigada, 2 oficials segona i 1 operari, Policia
local: 1 auxiliar administratiu, ITV: 1 mecànic i 1 auxiliar administratiu, Serveis de neteja: 3
operaris, Secretaria: 1 auxiliar administratiu, Intervenció: 1 auxiliar administratiu, Bombers: 4
bombers col·laboradors.

Concentració
D’altra banda, el mateix dia 8 de març, a les 12h, s'ha previst una concentració a la plaça de la
Constitució de Sant Francesc, en el marc del programa d'activitats que organitza Espai Dones
Formentera i que compta amb la col·laboració del Consell de Formentera. Per facilitar que les
persones que decideixin no recolzar la vaga general però sí participar en aquesta concentració
puguin fer-ho, l'absència al lloc de treball de les treballadores i treballadors del Consell de
Formentera queda dispensada entre les 12h i les 14h, excepte per aquelles persones que
formin part dels serveis mínims decretats.

Les conselleres de l’equip de Govern també es sumaran a la vaga feminista i han deixat lliure
l’agenda pública del dia 8 de març. Les conselleres assistiran als actes organitzats per Espai
Dones i després faran feina però de caràcter intern.
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