
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

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

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 les organitzacions sotasignades per realitzar una convocatòria conjunta
de vaga durant els dies i hores següents:

- El dimecres 25 de gener de 2023 de les 00:00 hores i fins les 24:00 hores
- El dijous 26 de gener de 2023 des de les 00:00 hores i fins 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 els següents col·lectius
de personal:

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

- Personal docent, funcionari i interí destinats en centres educatius de titularitat
i gestió del Departament de justícia de la Generalitat de Catalunya.



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

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

- Personal laboral del Departament d'Educació.

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 de la Mesa Sectorial de Negociació de Personal Docent
Funcionari no Universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de
Catalunya del Departament d’Educació sobre la següent plataforma reivindicativa:

Respecte al personal docent i al conjunt de l’educació pública:

1) Reclamem el 6% del PIB per educació com a mínim.
2) Reversió de les retallades:

a) Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la
Pública.

b) Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal
major de 55 anys.

c) Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat. Incloent l’augment
de dotacions d’aula d’acollida, dels serveis educatius, i de totes les
categories del personal laboral.

d) Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al
reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys i dels següents estadis
als 12, 18, 24 i 30 anys. Reconeixement del deute acumulat

e) Retirada del Decret de Plantilles (39/2014).
f) FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial ja: retroactivitat des de

l’acord del parlament de l’abril de 2019.
3) Retirada de l’ordre de calendari escolar.
4) Estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat.
5) Retirada del nou currículum.
6) El manteniment del model d’immersió lingüística amb un projecte lingüístic

únic per a tots els centres i la cobertura legal de tot el personal davant els
atacs judicials contra l’escola en català.



7) Reclamem l’oferta del total de 31.486 vacants no ocupades de forma
definitiva al concurs de trasllats.

8) No renovació dels concerts educatius.
9) Exigim una negociació real i la dimissió del conseller.

Respecte al personal laboral del Departament d’Educació:

1) Recursos per una veritable educació inclusiva:
a) Increment de dotacions personal PAE i de la resta del personal laboral.

i) 1 tècnic/a d’educació infantil per a cada P3.
ii) 1 integrador/a social per a cada centre de primària, secundària, i

per cada IFE.
iii) 1 educador/a d’educació especial per cada unitat d’EE en els

CEE, per cada SIEI i per a cada centre ordinari, per tal de poder
atendre a tot l’alumnat NESE- NEE en tots els nivells educatius.

iv) 1 auxiliar d’educació especial per cada centre ordinari, per tal de
poder atendre a tot l’alumnat NESE- NEE en tots els nivells
educatius.

v) 1 fisioterapeuta a cada servei educatiu i un increment  en funció
del nombre de centres  de la zona i sobretot tenir en compte el
nombre de centres d’ CEE de la zona ja que tenen més
necessitats.

vi) Personal d’infermeria a cada centre.
vii) Garantir com a mínim una calendarització per a un increment

progressiu d’aquestes dotacions en base a un estudi real de les
necessitats dels centres i la diversitat atesa.

b) Inclusiva i recursos en totes les etapes educatives 0-3 anys i en la
postobligatòria

c) Acabar amb la privatització dels nostres serveis
d) Substitucions de 1/3 a mitges

2) Pla d’estabilitat per a tot el personal del Departament d’Educació que estigui
en frau de llei i que no obtingui plaça en els processos d’estabilització.

3) Recuperació del poder adquisitiu: pressupost suficient per l’actualització del
Conveni, reclassificació de totes les categories professionals.

4) Reducció de la jornada setmanal a 35 hores, amb la reducció de la distribució
horària de les hores de permanència al centre a 30 hores.

5) Pressupost suficient per actualitzar i modificació de l’aplicatiu de borsa del
personal PAE durant aquest curs.

6) Reconeixement de l’etapa 0-3 com etapa educativa, gratuïta, pública i
gestionada pel Departament d’Educació, i en especial, en l’Escola Rural.

7) Reducció de ràtios a l’etapa 0-3.



8) Dotació a l’Escola rural de personal PAE (TEEIs. TIS, EEE)  necessari per
atendre tota la seva diversitat, tenint en compte que  menys ràtio no ha de
comportar  menys qualitat en l’atenció educativa de l’alumnat.

9) Aturar els contractes precaris a través de programes, perquè esdevinguin
places estructurals.

10)Aturar  l’externalització dels serveis, com és el cas de les AEE o altre
personal no tècnic (CUI- NET, NAJ, OFI) per tal de garantir uns serveis
públics i de gestió pública, i garantir unes condicions laborals dignes de les
treballadores/s.

Cinquè.- Hem requerit al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
per endegar la part social un procés negociador, hem presentat propostes de temes
a negociar, i hem celebrat nombroses reunions de treball i Meses Sectorials, sense
que el Departament d’Educació hagi presentat d’entrada propostes per apropar les
parts negociadores.

En les darreres reunions mantingudes amb el Departament d’Educació s’han dut a
terme diferents gestions, per arribar a obtenir un acord en les reivindicacions
exposades sense aconseguir cap acord amb el Departament d’Educació. No estan
tancades encara les negociacions, raó per la que si arribés una proposta
satisfactòria per part del Departament d’Educació, es valoraria la possible
desconvocatòria de la vaga.

Sisè.- L'organització sotasignada convocant de la vaga té la 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.




