
A LA DIRECCIÓ GENERAL DE RELACIONS LABORALS,
TREBALL AUTÒNOM, SEGURETAT I SALUT LABORAL

DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL
GENERALITAT DE CATALUNYA

DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS

FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA

UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

UNIVERSITAT POMPEU FABRA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA
UNIVERSITAT DE LLEIDA
UNIVERSITAT DE GIRONA

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

ELISABET PERICAS TAULATS,  amb  DNI 47808278-H en  representació de la
Unió Sindical  dels Treballadors i  Treballadores de l'Ensenyament de Catalunya -
Federació  Sindical  d'Ensenyament  de  Catalunya (USTEC·STEs)   amb domicili  a
efectes de notificació a Barcelona 08013, carrer València, 524, escala A, entresòl 4a,
telèfon 625795584, correu electrònic  eli.pericas@sindicat.net, en l'àmbit de la seva
representació,

Davant  del  Departament  d’Empresa  i  Treball  de  la  Generalitat  de  Catalunya
compareixem i com millor sigui en dret, i
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EXPOSEM

Primer.- Que mitjançant aquest escrit, i en la representació conferida, fem saber a
aquest  Departament  d’Empresa  i  Treball  els  acords  dels  respectius  òrgans  de
decisió de l’organització signant per realitzar  una convocatòria de vaga durant la
jornada del dia 23 de març de 2022, de 00:00 a 24 hores exclusivament durant la
jornada laboral de cada professional, per als següents col·lectius de personal:

- Personal docent funcionari de carrera, en pràctiques i interí del Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

-  Personal  laboral  destinat  en  centres  i  serveis  educatius  de titularitat  del
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

-  Personal  docent,  funcionari  de  carrera,  en  pràctiques  i  interí,  i  personal
laboral destinats en centres educatius de titularitat i gestió del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya.

- Personal docent i laboral destinats als centres educatius de titularitat de la
Generalitat de Catalunya i de titularitat municipal a Catalunya.

-  Personal  docent  i  d’investigació  de  règim  funcionarial  i  laboral  de  les
universitats públiques de Catalunya.

Segon.- Aquesta notificació es realitza en el marc de l'exercici del dret fonamental
de  vaga contemplat  a  l'art.  28.2  del  text  constitucional  i  la  doctrina  del  Tribunal
Constitucional,  així  com  en  normes  internacionals,  configuradores  dels  sistemes
democràtics, com ara són el Pacte Internacional de les Nacions Unides sobre Drets
Econòmics, Socials i Culturals de 1966 i la Carta Social Europea de 1961 i la Carta
Comunitària  de  Drets  Socials  dels  Treballadors  de  1990,  es  realitza  als  efectes
previstos en l'article 3.3 del Decret Llei  17/1977, de 4 de març, de Relacions de
Treball.

Tercer.- Es promou la present convocatòria de vaga pels següents motius: 
1. En defensa de la llengua catalana com a llengua vehicular a l’ensenyament a

tots  els  nivells:  educació  infantil,  educació  primària,  educació  secundària
obligatòria,  batxillerat,  formació  professional  inicial,  cicles  formatius  d’arts
plàstiques i d’esports, i resta d’ensenyaments superiors i universitaris.

2. Per  l’establiment  per  part  del  Govern  de  la  Generalitat  de  Catalunya  de
normes  jurídiques  que  avalin  i  protegeixin  l’actuació  dels  docents  en
l’aplicació de la llengua catalana com a llengua vehicular a l’ensenyament i
d’ús normal als centres educatius.
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3. Per l’adopció de mecanismes efectius de defensa jurídica del personal docent
i no docent que es vegin interpel·lats pels òrgans administratius i/o judicials
com  a  conseqüència  de  l’aplicació  de  la  immersió  lingüística  en  llengua
catalana en la seva acció docent.

4. Per  l’aprovació  per  mitjà  de  l’avocació  per  la  qual  la  persona  titular  del
Departament d’Educació, assumeix tota la competència en matèria d’aplicació
de la immersió lingüística en llengua catalana a l’ensenyament no universitari.

5. Per l’augment de la dotació pressupostària que el Departament d’Educació
destina a l’acollida de l’alumnat nouvingut que no coneix la llengua catalana.

Quart.-  USTEC·STEs  ha  requerit  al  Departament  d’Educació  per  què  negoci  i
implementi  les mesures enumerades a l’apartat TERCER de l’EXPOSEM, amb el
benentès  que  si  arribés  una  proposta  satisfactòria,  es  valoraria  la  possible
desconvocatòria de la vaga.

Cinquè.- L’organització  sindical  USTEC·STEs,  convocant  de  la  vaga  té  suficient
legitimació  per  pronunciament  del  Tribunal  Constitucional,  com ara  la  Sentència
11/1981, de 8 d'abril, que atorga aquesta legitimació a les organitzacions sindicals
amb implantació en els seus àmbits corresponents.

Sisè.-  El comitè de vaga, d'acord amb els articles 3 i 4 del Real Decret-Llei 17/1977,
de 4 de març, tindrà la següent composició:

Rosa  Aguilà  Valls,  amb  DNI  40892811F,  amb  correu  electrònic
raguilavalls@gmail.com i telèfon 609901738 (USTEC·STEs)

Laura  Mòdol  Ricart,  amb  DNI  40899172C,  amb  correu  electrònic
lalimori@gmail.com i telèfon 659965129 (USTEC·STEs)(USTEC·STEs)

Elisabet Casamitjana Capdevila, amb DNI 40316565A, amb correu electrònic
ecasamit@xtec.cat  i telèfon 659 53 42 21 (USTEC·STEs)

Laia  Rispau  Osanz,  amb  DNI  40462889R,  amb  correu  electrònic
laiagirona@sindicat.net i telèfon 623 00 78 70 (USTEC·STEs)

Joan  Ribet  Casademunt,  amb  DNI  38873294M,   amb  correu  electrònic
joanribet@sindicat.net i telèfon 646 29 16 64 (USTEC·STEs)

Elisabet  Pericas  Taulats,  amb  DNI  47808278H  amb  correu  electrònic
eli.pericas@sindicat.net i telèfon 625795584 (USTEC·STEs)
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Ivan  Manuel  Pérez,  amb  DNI  53222016Q,   amb  correu  electrònic
ivan@sindicat.net i telèfon 636029928 (USTEC·STEs)

Marta  Vives  Cusidó,  amb  DNI  39710769G,   amb  correu  electrònic
marta@sindicat.net  i telèfon 618 26 82 01 (USTEC·STEs)

Setè.- Serveix la present comunicació a efectes legals de preavís, com estableix el
RDL 17/1977 de 4 de març.

DEMANEM

Que tingueu  per  presentat  aquest  escrit,  l’admeteu  i  tingueu  per  comunicada  la
convocatòria de vaga que es determina en el contingut d’aquest, per fer-se en forma
i termini legal. 

Barcelona, deu de març de dos mil vint-i-dos.
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