
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

DIPUTACIÓ DE BARCELONA

DIPUTACIÓ DE GIRONA

DIPUTACIÓ DE LLEIDA

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

***************, amb DNI ****** 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********************************************************************l
**********************************, en l'àmbit de la seva representació,

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

EXPOSO

Primer.- Que mitjançant aquest escrit, i en la representació conferida, faig saber a
aquest Departament d’Empresa i Treball l’acord dels sindicat USTEC·STEs (IAC)
per realitzar una convocatòria de vaga durant els dies i hores següents:

-El dimarts 17 de maig de 2022 des de les 08:00 hores i fins 10:00 hores
-El dimecres 25 de maig de 2022 des de les 00:00 hores i fins 24:00 hores
-El dijous 2 de juny de 2022 des de les 08:00 hores i fins les10:00 hores
-El dimarts 7 de juny de 2022 de les 00:00 hores i fins les 24:00 hores

Segon.- Estan convocats per a tots els dies i hores de vaga citats a l’apartat anterior
exclusivament durant la jornada laboral de cada professional (en el cas de les dues
vagues   parcials   amb   inici   a   l'hora   d'entrada   del   personal   al   centre   de   treball   i
finalització a les 10h), els següents col·lectius de personal: 



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

-   Personal   laboral   destinat   en   centres   educatius   de   titularitat   i   gestió   del
Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya.

- Personal laboral destinat a les llars d’infants de titularitat de la Generalitat de
Catalunya i de titularitat municipal a Catalunya.

- Personal docent laboral de centres educatius de titularitat dels ajuntaments de
Catalunya i de titularitat de qualsevol de les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida
o Tarragona.

Tercer.- 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.

Quart.-  Es promou la present convocatòria de vaga en defensa d’una negociació
col·lectiva real en l’àmbit del Comitè Intercentres en l’àmbit de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya del Departament d’Educació sobre la següent plataforma
reivindicativa:

1. Estabilització   del   personal   temporal   laboral   del   Departament   d’Educació,
prioritzant   el   compromís   del   Pla   d’Estabilitat    per    a   totes   aquelles
treballadores/s   en   abús   de   temporalitat   que   no   obtinguin   plaça   en   els
diferents processos selectius d’estabilització i de manera immediata, per al
personal Tècnic/s Especialista en Educació Infantil (TEEI).

2. Augment  del personal  de  suport  educatiu  en tots   els  centres,   per  tal  de
garantir l'atenció de tot l’alumnat, especialment de l'alumnat NESE, en totes
les etapes educatives des de les llars d'infants a la postobligatòria. Acabar
amb la subcontractació de serveis a empreses privades.

3. Garantir les substitucions del personal laboral des del primer dia:
1. Millorar la gestió i el funcionament de la borsa, per tal de garantir uns

processos més àgils i transparents. 
2. Reclamem que les substitucions dels 1/3 passin a 1/2.

4. Reconeixement del 0-3 com etapa educativa gratuïta,  pública i de gestió
pública: 
1. Millorar la dotació econòmica de les Llars d’Infants Públiques.
2. Equiparació de les ràtios a la normativa europea.
3. Exigir la descàrrega de les direccions de les llars: implementació d'equips

directius   a   les   llars   i   consolidar   la   figura   del   personal   d'administració
assignat a cada centre.

4. Reconeixement   de   la   categoria   d’Educadora   de   Llars   d’Infants   dins
l’escola rural.



5. Vetllar pel compliment de l’horari, de les funcions pròpies de cada categoria
professional, així com que tot el personal PAE  tingui una distribució horària
que s’equipari al horari lectiu de l’alumnat.

6. Reversió de les retallades. Inversió en educació del 6% del PIB.
7. Per una negociació real. Cal un increment del nombre de reunions amb el

Comitè Intercentres i de les Meses Tècniques, per tal que aquests espais
siguin un espai de negociació real.

Cinquè.-  Hem requerit al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per endegar un procés negociador, hem presentat propostes de temes a negociar, i
hem celebrat nombroses reunions de treball i del Comitè Intercentres, sense que el
Departament d’Educació hagi presentat d’entrada propostes per apropar les parts
negociadores.   Tot   i   això,   si   arribés   una   proposta   satisfactòria   per   part   del
Departament d’Educació, es valoraria la possible desconvocatòria de la vaga.

Sisè.- L’organització   convocant   de   la   vaga   tenen   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.

Setè.- 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:

Vuitè.- 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, 5 de maig de 2022


