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AL DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

AL DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA 

Sergi Perelló i Miró, amb document d’identitat 38119751B, en qualitat 
de Secretari General de la Intersindical-CSC, seguint el mandat de 
la sectorial d’educació del sindicat, d’acord amb la Llei Orgànica 
11/1985, de 2 d’agost, davant les entitats i organismes indicats a la 
capçalera d’aquest escrit compareix i, com millor sigui en Dret, 

EXPOSEM 

Primer. Que, mitjançant aquest escrit, comuniquem la convocatòria de 
VAGA GENERAL AL SISTEMA EDUCATIU PÚBLIC DE CATALUNYA que 
afecta la totalitat del personal funcionari i laboral del sector a Catalunya 
per al proper dia 23 de març de 2022. 

Segon. A efectes d'aquesta convocatòria de vaga per al sistema educatiu 
públic, s'entenen els centres dedicats a: 

a) El segon cicle de l’educació Infantil 
b) L'educació Primària. 
c) L'educació Secundària. 
d) El Batxillerat. 
e) La Formació Professional. 
f) Els Programes de Qualificació Professional Inicial. 

Tercer. La vaga es convoca des de les 0:00 hores del dia 23 de març de 
2022 fins a les 24:00 hores del mateix dia. 
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Quart. Aquesta notificació, en el marc de l'exercici del dret fonamental de 
vaga contemplat a l'article 28.2 del text constitucional i la doctrina del 
Tribunal Constitucional, així com en normes internacionals, configuradores 
dels sistemes democràtics, com ho 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 
a l'article 3.3 del Decret -Llei 17/1977, de 4 de març, de Relacions de 
Treball. 

Cinquè. La presentació del preavís es realitza segons els terminis 
establerts a l'article 4 del Real Decret Llei de 4 de març de 1977. 

Sisè. Que aquesta convocatòria de vaga ha estat aprovada pel Secretariat 
Nacional de la Intersindical-CSC, òrgan competent d’acord amb allò 
establert en l’article 31 dels seus Estatuts, reunit en data 18 de de febrer 
de 2022. 

Setè. Que l’objectiu d’aquesta convocatòria de vaga és en favor de la 
millora dels drets laborals dels docents de l’escola pública catalana en base 
als següents 

MOTIUS 

En primer lloc, pel reconeixement de la llengua catalana com a llengua 
pròpia de la docència a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya 
en totes aquelles matèries que no siguin llengua castellana o llengües 
estrangeres, en relació a allò establert a la següent legislació catalana: 

● L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, a l’article 6, que la 
llengua pròpia de Catalunya és el català, i que és també la llengua 
normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. En el mateix sentit, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística, a l’article 20 defineix la llengua catalana com a 
llengua pròpia de Catalunya i de l’ensenyament a tots els seus nivells 



Secretariat Nacional 
Carrer Alí Bei 119 

CP 08013 Barcelona 
T 934813660 

CE secretariat@intersindical-csc.at 
 

Intersindical – CSC www.intersindical-csc.cat G59792226 

educatius. I la Llei d’Educació fixa el règim lingüístic derivat de 
l’Estatut, que a l’article 143.1 estableix que correspon a la Generalitat 
la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia i, per tant, 
determina el règim lingüístic del sistema educatiu amb la finalitat de 
garantir la normalització lingüística del català. 

En segon lloc, pel compliment de la disposició final tercera de la LEC, on 
es marca un mínim del 6% del PIB en despesa pressupostària anual per a 
l’àmbit de l’educació. 

En tercer lloc, per la reversió de les retallades i reformes 
antidemocràtiques dels darrers anys, que s’agreugen amb el nou calendari 
escolar i la proposta de nou currículum, i per la millora de les condicions 
dels docents de tots els nivells de l’educació: 

● Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el 
personal d’aplicació al curs 2022/23 com a reivindicació irrenunciable. 

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

● Recuperació del poder adquisitiu perdut, incloent també el retorn al 
reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys. 

● Reducció de les ràtios estructurals i cap tancament de línies a l’escola 
pública. 

● Conversió dels terços de jornada en mitges jornades. 

● Increment del personal de suport educatiu per atendre la diversitat. 

● FP pública i de qualitat: per l’equiparació salarial dels docents de l’FP. 

● Retirada del Decret de Plantilles (39/2014). 

● Retirada de l’ordre de calendari escolar. 

● Retirada i negociació del nou currículum. 
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En quart lloc, en contra de l’aprovació i per la reversió del RDL 14/2021 
(Llei Iceta), sobre la qual considderem que el personal interí dels centres 
educatius queda desprotegit i no garanteix que pugui consolidar el seu lloc 
de feina, per la qual cosa reclamem: 

● Aturar els processos d'oposicions que no garanteixin l’estabilitat de les 
persones que ja hi són. 

● Que cap interí i personal temporal pugui ser acomiadat pel frau i abús 
comès per l'Administració pública. 

● Fixar des d'ara, per contracte laboral indefinit, les persones amb més 
de tres anys de vacant i que estan en frau de llei. 

● Garantir i mantenir les borses de treball públiques per a cobrir 
substitucions i vacants, dins de l'administració. 

● Eliminar el 100% de les vacants perfilades en educació i de les 
entrevistes de treball que són la porta d'entrada de la privatització dels 
serveis de selecció de personal. 

La nostra aspiració, més enllà de la reivindicació concreta, és assolir un 
marc català de relacions laborals, cosa que tan sols és possible mitjançant 
la construcció d’una República Catalana Independent. 

Vuitè. Als efectes previstos a l'article 5 del Decret-Llei 17/1977, de 4 de 
març, el COMITÈ DE VAGA estarà compost pels següents membres: 

1. Marc Faustino i Vidal amb document d’identitat 36522591V 
2. Roger Castellanos i Corbera amb document d’identitat 43559189H 
3. Gerard Furest i Dalmau amb document d’identitat 40452328C 

En virtut de tot això, 
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SOL·LICITEM 

Que, havent presentat aquest escrit, es tingui per comunicada en temps i 
forma a l'autoritat laboral la decisió adoptada per la Intersindical-CSC de 
convocatòria de vaga general del sistema educatiu públic de 
Catalunya pel 23 de març de 2022 de 24 hores, i que se'ns convoqui a 
l'acte de mediació preceptiu. 

Signat: 

Sergi Perelló i Miró 
Secretari General de la Intersindical-CSC 
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