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En què consisteix una ILP
Una ILP és un mecanisme del nostre sistema polític 

que permet que la societat civil elabori una proposició 
de llei i la pugui sotmetre a debat i votació al Parla-
ment. A Catalunya, la llei exigeix recollir 50.000 signa-
tures en 120 dies hàbils per tal de poder-la debatre al 
Parlament.

 El cronòmetre ja està en marxa, el tret de sortida 
va tenir lloc el passat dilluns 13 d’octubre, quan 250 
persones es van acreditar davant la comissió de control 
del Parlament i van rebre els plecs on han de recollir les 
signatures. Poden signar la ILP les persones a partir de 
16 anys amb residència legal a Catalunya.

Com s’ha gestat aquesta ILP?
L’origen fou al juny de 2013 en una Assemblea Groga de 
l’Alt Maresme a Pineda, quan una mare va plantejar que ja 
havíem fet moltes accions en contra de la LEC, de la LOMCE 
i de les retallades, i que havia arribat el moment de plante-
jar una alternativa en positiu. Al setembre de 2013 una As-
semblea Groga General a Barcelona va assumir com a seva 
aquesta proposta i va decidir obrir-la a tothom que hi volgu-
és col·laborar. Un any de debats amb la participació de tots 
els sectors de la comunitat educativa -famílies, estudiants, 
professorat- i altres moviments socials, es van concretar en 
el text que finalment es va presentar i que la Mesa del Parla-
ment va admetre a tràmit el passat mes de juliol.
Al mateix temps es van constituir una comissió promotora 
i diferents grups de treball que fan possible portar el debat 
i la ILP arreu de Catalunya.

ILP
Iniciativa Legislativa 

Popular per un nou sistema 
educatiu a Catalunya



El compromís d’USTEC·STEs 
(IAC)

Des del primer moment, ja en l’Assem-
blea de Pineda, USTEC-STEs hi ha 
participat activament. El nostre 
sindicat va veure de seguida 
que hem d’intentar articular 
diferents formes de lluita 
que posin de manifest el 
profund descontenta-
ment que sentim tant 
nosaltres, com a tre-
balladores de l’edu-
cació, com la socie-
tat civil en general, 
a causa de les polí-
tiques educatives 
de Madrid i de 
Via Augusta. Així 
doncs, des del pri-
mer moment hem 
donat tot el nostre 
suport, amb recursos 
humans i materials, a 
aquesta iniciativa  en la 
redacció del text i en l’es-
forç d’aplegar tots els sec-
tors socials possibles, cosa 
que continuarem fent en la re-
collida de signatures.

Què diu la proposició 
de llei?

És una proposta que regula el sistema educatiu del país 
des de l’escola bressol fins a la universitat, és un text breu 
que estableix uns principis bàsics, unes regles del joc:

• El dret a l’educació ha de ser universal i gratuït; és a 
dir: sense taxes des de les llars d’infants fins a la uni-
versitat, amb beques-salari i ajuts per a les famílies 
que ho necessitin.

• La Generalitat ha d’assumir tota la gestió i la titula-
ritat d’una única xarxa pública de centres i serveis 
educatius. Els centres educatius concertats hauran 
de decidir entre ser públics o privats en un període 
màxim de 10 anys.

• Garanteix la gestió democràtica dels centres educa-
tius i de la universitat. Els claustres tornaran a ser 
els autèntics òrgans de govern dels centres perquè 
s’hi pugui parlar i decidir tot el que els afecti. La 
direcció s’escollirà al Consell Escolar a proposta del 
Claustre i ho serà un dels seus membres. 

• L’autonomia de centre serà real. La direcció es deci-
dirà al mateix centre i no serà imposada des de fora. 
Les decisions es prendran entre totes les persones que 
hi treballen i no tal com diu l’actual LEC i la LOMCE 
que la direcció ha de representar a l’Administració. 
L’autonomia serà pedagògica en el marc de la igualtat 
d’oportunitats en el conjunt del país i no tindrà res 

a veure amb l’estúpida i avorrida burocràcia dirigista 
actual que ens obliga a omplir una paperassa que al 
final no llegeix ningú.

• Les empreses no entraran ni a l’escola ni a la universi-
tat per tal de garantir-ne l’autonomia.

• L’avaluació en cap cas serà puniti-
va, ni servirà per a fer els impresen-

tables rànquings de centres que 
preveuen la LEC i la LOMCE 

amb l’objectiu d’estig-
matitzar-los i segregar 

l’alumnat,  ni tampoc 
com a instrument per 

premiar o castigar 
el professorat. Es 
promourà la coa-
valuació i l’auto-
avaluació per tal 
que sigui cons-
tructiva i demo-
cràtica.
• Els llocs 
de treball han 
de tendir a ser 

ocupats per fun-
cionaris de carrera. 

El professorat interí 
i substitut gaudirà 

dels mateixos drets 
econòmics i laborals i no 

hi podrà haver jornades 
inferiors al 50%, indepen-

dentment que s’estigui substitu-
int un terç de jornada. En cap cas es 

podrà seleccionar el professorat via cur-
rículum o entrevista personal

• El conjunt de les condicions de treball s’hauran d’acor-
dar en el marc de la negociació col·lectiva. 

• El finançament de la xarxa pública d’educació ha de 
ser d’un mínim del 6% del PIB

• El català serà la llengua vehicular i d’ús a tot el siste-
ma educatiu i es garantirà el model d’immersió lingü-
ística. Les polítiques del Departament no respecten ni 
el que diu la LEC sobre el català, tal com s’ha demos-
trat amb l’acatament de la LOMCE per part de la con-
sellera i amb les sentències del TSJC sobre l’obligació 
de fer el 25% del currículum en castellà a tot el grup 
quan un sol alumne ho demani

Una oportunitat excel·lent
En aquest moment en què a Catalunya es discuteix el 

futur del nostre país, USTEC·STEs ha decidit apostar fort 
pel dret a decidir, també en educació, i participar activa-
ment en un moviment social que està engrescant una co-
munitat educativa que començava a estar desmoralitzada 
pel fet de pensar que quan ens relacionem amb l’Admi-
nistració sembla que parlem amb una paret.

Des del Pacte Nacional per l’Educació, amb el qual 
USTEC·STEs s’hi va manifestar en contra, el debat so-
bre la injustícia social i educativa que significa la doble 
xarxa, pública i concertada, s’ha volgut tancar. Aquests 

13 
d’octubre 

de 2014: comencem 

a recollir signatures 

per la ILP. La lluita 

continua.



concerts educatius són una anomalia al conjunt de països 
de la UE i, de fet, en països com ara Finlàndia, amb un 
sistema educatiu d’èxit, el 97 % d’alumnat s’escolaritza a 
la pública i ningú no ho posa en qüestió. La ILP és una 
oportunitat per reobrir el debat, tant social com polític, 
sobre aspectes bàsics del sistema educatiu (per exemple, 
la democràcia al centre) que, en estar a l’arrel de la ideo-
logia política dels partits qua han assumit el govern, no es 
poden ni qüestionar ni presentar-hi alternatives.

No podem abaixar els braços, que és el que volen tant 
la consellera Rigau com el ministre Wert, que ens ren-
dim. Tots sabem que si tinguessin una vareta màgica 
ja haurien fet desaparèixer tant l’escola pública com 
el funcionariat. I si no ho fan és perquè esperen resis-
tències. De l’èxit de la ILP en depèn tornar a posar a 
debat l’actual model educatiu, tan nefast socialment 
com laboralment, i obrir la possibilitat i l’esperança de 
canviar-lo. Una  ILP que ha de servir també per apujar 
la moral, no només del professorat, sinó també de les 
famílies i l’alumnat. Quan el cel està tapat tothom sap 
que hi haurà un dia que sortirà el sol, però els proces-
sos socials i polítics no funcionen així: o lluitem, o de-
sapareixerem.

Hem de vincular el dret a decidir a la lluita per un país 
més just, sense desigualtats socials i que garanteixi el dret 
de tothom a l’educació, una educació pública de qualitat. 
Amb la ILP hem teixit una gran aliança social per  aconse-
guir aquests objectius.

Us convidem a signar la ILP, a recollir-ne signatures, a 
promoure assemblees al vostre centre per adherir-vos-hi 
com a col·lectiu i organitzar xerrades informatives als vos-
tres claustres i amb la vostra AMPA, com també a convidar 
les famílies que s’hi adhereixin i que s’hi impliquin, perquè 
el futur és cosa de tots i totes.

La lluita d’USTEC·STEs contra  
el projecte de la LEC

14 de febrer de 2008:  vaga massiva unitària contra la LEC  
(USTEC·STEs principal impulsora).

13 de novembre de 2008: vaga massiva contra la LEC  
(USTEC·STEs n’és la principal impulsora amb altres sindi-
cats,  i CCOO  i UGT no la convoquen paralitzades per haver 
signat amb anterioritat el Pacte Nacional per l’Educació -ori-
gen i precursor de la LEC).

17 de desembre de 2008: USTEC·STEs  presenta al Parla-
ment de Catalunya  675 esmenes contra la LEC i manté con-
tactes amb els grups parlamentaris. 

16 de gener 2009: USTEC·STEs compareix devant la 
Comissió d’Educació del Parlament de Catalunya per  
defensar les esmenes a la LEC. Les esmenes responen a 
la necessitat de bastir una llei que aposti decididament 
per la gestió pública de l´educació, que posi límits als 
centres privats que reben fons públics, que promogui 
una organització democràtica i participativa en els cen-
tres públics, que valoritzi el professorat i que posi els 
mitjans necessaris per poder donar resposta educativa 

a tot l’alumnat segons el principi de la igualtat d’opor-
tunitats.

19 de març de 2009: USTEC·STEs convoca amb la resta de 
sindicats una nova vaga durant el debat parlametari de la 
LEC i contra les mesures injustes que proposa el conseller 
Maragall com la de fer hores extres. L’èxit de la vaga anteri-
or del 13 de novembre fa que CCOO i UGT tornin a convo-
car i esdevingui una vaga unitària.  

Les vagues de 2008 i 2009 fan desaparèixer tres aspectes 
importants que es recollien als esborranys de la LEC:

•	Retirada de la proposta de gestió de cen-
tres públics per fundacions i associacions 
sense afany de lucre•	Retirada de la proposta d’estatut docent 
que portava a la laboralització del profes-
sorat•	Retirada de la proposta de municipalitza-
ció de centres que obria la via a la seva 
externalització amb el conseqüent empit-
jorament de les condicions de treball del 
professorat

Tot i aquests èxits importants, la LEC és finalment apro-
vada el 10 de juliol de 2009, a causa de la conjuntura parla-
mèntària  i del joc brut d’alguns sindicats en frenar tot el que 
podien la mobilització, amb tots els ingredients necessaris 
per afavorir la privatització i la mercantilització dels centres, 
el model de gestió jeràrquic i antidemocràtic, la devaluació 
del claustre i el consell escolar com a òrgans de govern, la 
desregulació de deures i drets del professorat, el manteni-
ment dels privilegis de la privada, el desballestament de la 
igualtat d’oportunitats i un model d’avaluació punitiu con-
tra el professorat i que feia possible l’elaboració de rànkings 
de centres.

La lluita d’USTEC·STEs contra  
el desplegament de la LEC

Al 2010 s’obre un període marcat pel començament de les re-
tallades, que coincideix també amb el desplegament de la LEC 
que encara dura, contra les quals s’han fet moltes de les accions 
organitzades, combinades amb mobilitzacions generals de ca-
ràcter social i mobilitzacions del nostre sector. A USTEC·STEs 
sempre hem considerat que la lluita pels drets socials i laborals 
és la mateixa lluita. Si reflexionem una mica veurem que la in-
volució de drets democratics que ha propiciat la LEC i el model 
educatiu que es proposa i que està empitjorant l’escola públi-
ca s’estan produint conjuntament amb l’empitjorament de les 
condicions socials i això passa perquè l’actual model econòmic 
que domina el món així ho preval i, de moment, està guanyant 
la partida.

En totes les mobilitzacions d’aquest període de retallades,  
USTEC·STEs sempre ha maldat perquè la lluita contra la 
LEC hi estés present, no és pas casual que la consigna “Ni 
LOMCE, ni LEC, ni RETALLADES” hagi encapçalat moltes 
manifestacions. 
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LA NOSTRA 
FORÇA
ÉS LA TEVA
PARTICIPACIÓ

AFILIA’T

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs

DADES PERSONALS

Nom i cognoms                                                                                                   
NIF a a a a a a a a   a 
Data  de naixement a a      a a      a a                                 
Adreça                                              
Codi postal        Localitat                                                                    
Tel. fix a a a a a a a a a      mòbil a a a a a a a a a 
Adreça electrònica                                                                     

DADES PROFESSIONALS

Centre de treball                                                                       
Localitat                                                                                     
Situació laboral: definitivaa interinatge i substitucionsa     
provisional/expectativa de destinacióa   pràctiquesa   atura 
Col.lectiu:  inf/primàriaa secundàriaa  ptfpa  adultsa  
serveis

 

educatiusa privada a p. laborala universitata

DADES BANCÀRIES

Titular de la llibreta o compte corrent (nom i cognoms)                     
                                                                                                    
Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu 
compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a  
nom meu.

CC a a a a      a a a a      a a     a a a a a a a a a a
Localitat, data                                                                                                

Signatura del titular

Cronologia 
•	27 d’abril de 2010: concentracions munici-

pals•	6 de maig de 2010: tancades a centres i 
tancades de sindicalistes•	18 de maig de 2010: vaga i manifestació•	29 de maig de 2010: manifestació social de 
tota la comunitat educativa•	7 de setembre de 2010: inici de curs reivindi-
catiu als centres•	29 de setembre de 2010:Vaga General •	14 de maig de 2011: manifestació en defen-
sa dels serveis públics•	15 d’octubre de 2011: manifestació contra 
les retallades•	27 d’octubre de 2011: concentració contra 
les retallades i per l’ensenyament públic•	12 de maig de 2012: manifestació social con-
tra les retallades•	22 de maig de 2012: vaga i manifestacions

La lluita jurídica  
d’USTEC·STEs contra el  
desplegament de la LEC

•	19 d’octubre de 2010: recurs contra el 
Decret d’autonomia al Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya (TSJC)•	1 de desembre de 2010: recurs contra el 
Decret de direccions al TSJC•	20 de desembre de 2012: recurs de cas-
sació al Tribunal Suprem contra el Dec-
cret d’autonomia.(admès a tràmit)•	11 de març de 2013: recurs de cassació 
al Tribunal Suprem contra el Decret de                                     
direccions (admès a tràmit)•	12 de maig de 2014: recurs al TSJC con-
tra el Decret de provisió i perfils

I ara USTEC·STEs impulsa la ILP per una nova Llei d’educació més social i 
més democràtica 
Des del primer moment USTEC·STEs ha estat a la Comissió Promotora aportant junt amb altres entitats els elements 
que han configurat els eixos bàsics d’aquesta ILP. Entenem que en un moment de canvis com l’actual és oportú i ne-
cessari fer una proposta en positiu per introduir el debat sobre una nova llei d’educació més justa i que respongui a les 
necessitats de la població.


