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ORDRE EMT/ /2022, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presten els 
centres d’ensenyament públic dins l’àmbit territorial de Catalunya. 
 
 
Vista la convocatòria de vaga presentada pels sindicats USTEC-STEs, CCOO, I-CSC, 
ASPEPC-SPS, UGT, CGT i USOC (amb registre d’entrada de 5 de maig de 2022), que 
està prevista per als dies 17 de maig i 2 de juny de 2022, de 8.00 a 10.00 hores, i els 
dies 25 de maig i 9 de juny, de 0.00 a 24.00 hores, per al personal docent funcionari de 
carrera i interí dels Departaments d'Educació i de Justícia de la Generalitat de Catalunya 
i de titularitat municipal de Catalunya; 
 
Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat USTEC-STEs (amb registre 
d’entrada de 5 de maig de 2022), que està prevista per als dies 17 de maig i 2 de juny 
de 2022, de 8.00 a 10.00 hores, i els dies 25 de maig i 9 de juny, de 0.00 a 24.00 hores, 
per al personal laboral dels Departaments d'Educació i de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i de titularitat municipal de Catalunya; 
 
Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat CGT (amb registre d’entrada de 5 
de maig de 2022), que està prevista per als dies 17 de maig i 2 de juny de 2022, de 8.00 
a 10.00 hores, i els dies 25 de maig i 9 de juny, de 0.00 a 24.00 hores, per al personal 
laboral d’atenció educativa de la Generalitat de Catalunya; 
 
Vist que davant d’una convocatòria de vaga s’ha de valorar si afecta serveis essencials 
per a la comunitat, és a dir, si afecta drets constitucionals, llibertats públiques o béns 
constitucionalment protegits, ja que en aquests supòsits l’article 28.2 de la Constitució 
assenyala que s’ha d’assegurar el manteniment d’aquests serveis, i també ho especifica 
el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre relacions de treball, que atorga les 
competències a l’autoritat governativa per assegurar-ne el funcionament; 
 
Vist que cal compatibilitzar el legítim dret de vaga amb el manteniment dels serveis 
essencials per tal de garantir els drets constitucionals, tal com disposen els articles 28 i 
37 de la Constitució; 
 
Vist que la durada de la vaga, varia segons el dia, i que el dret fonamental afectat és el 
dret al treball dels ciutadans i ciutadanes que deixen els seus fills sota la tutela de les 
escoles, així com el dret a la seguretat de l’alumnat que accedeix als centres educatius; 
 
Vist que, davant la possibilitat que quedin interromputs els serveis d’educació dels 
centres públics, es podria produir una situació en la qual els treballadors i treballadores 
amb menors al seu càrrec no poguessin fer ús del seu dret al treball, a diferència de la 
resta de treballadors, es fa necessari establir uns serveis mínims que permetin garantir 
el dret al treball a les persones sense alternatives a la cura i la vigilància dels menors, 
garantint la seva seguretat, i en aquest sentit, cal establir uns serveis mínims consistents 
en la presencia d’una persona de l’equip directiu per cada centre, alhora que per a 
l’alumnat, s’estableix la presència d’una persona docent per cada tres unitats o aules, 
tant en l’ensenyament infantil, de primària i secundària, i el 50% de les plantilles en els 
centres d’educació especial i en les llars d’infants, perquè es tracta de col·lectius 
vulnerables amb una necessitat d’atenció diferent. En el complex educatiu de Tarragona 
s’estableix el 50% del personal de menjador i cuina, una persona de manteniment per 
torn i el manteniment del servei habitual en infermeria i vigilància; 
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Vist que en base al que s’ha exposat en el paràgraf anterior queda garantida la 
proporcionalitat dels serveis mínims i queden ponderats adequadament els drets en 
conflicte, tal com estableix la jurisprudència del Tribunal Constitucional que, en la 
Sentència STC 43/1990, de 15 de març, disposa que hi ha d’haver una proporció 
raonable entre els sacrificis que s’imposin als vaguistes i els que pateixin els usuaris; 
 
Vist que en actes de mediació de 11 de maig de 2022 les parts en conflicte han formulat 
les seves propostes de serveis mínims, tal com consta a l’expedient; 
 
Vist que s’ha demanat un informe a la Secretaria General del Departament d’Educació; 
 
Atès el que disposen l’article 28.2 de la Constitució; l’article 170.1.i) de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya; l’article 10.2 del Reial decret llei 17/1977, de 4 de març; el 
Decret 120/1995, de 24 de març, de la Generalitat de Catalunya; i les sentències del 
Tribunal Constitucional 11/1981, de 8 d’abril; 26/1981, de 17 de juliol; 33/1981, de 5 de 
novembre; 51/1986, de 24 d’abril; 27/1989, de 3 de febrer; 43/1990, de 15 de març, i 
122/1990 i 123/1990, de 2 de juliol, 
 
 
Ordeno: 
 
Article 1 
La situació de vaga anunciada pels sindicats indicats al començament d’aquesta Ordre, 
que està prevista per als dies 17 de maig i 2 de juny de 2022, de 8.00 a 10.00 hores i 
per als dies 25 de maig i 9 de juny de 2022, de 0.00 a 24.00 hores, i que afecta tot el 
personal docent i de serveis, tant  funcionari, interí, laboral fix i temporal dels centres 
docents que depenen del Departament d’Educació i del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya i de les administracions locals, s’entén condicionada al 
manteniment dels serveis mínims següents: 
 
Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les 
persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis 
o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre. 
 
A més de la persona esmentada: 
Per a l’ensenyament infantil, de primària i secundària (de 3 a 16 anys): un docent per 
cada 3 unitats o aules. 
Per a l’educació especial (de 3 a 16 anys): 50% de les plantilles dels centres. 
Per a les llars d’infants: 50% de les plantilles. 
Per al complex educatiu de Tarragona: 50% del personal de menjador i cuina, una 
persona de manteniment per torn i manteniment del servei habitual en infermeria i 
vigilància. 
 
Article 2 
La direcció dels centres, un cop escoltat el Comitè de Vaga, ha de determinar el personal 
estrictament necessari per al funcionament dels serveis mínims que estableix l’article 
anterior, exclòs el del Comitè de Vaga. Aquests serveis mínims els ha de prestar, 
preferentment, si n’hi ha, el personal que no exerceixi el dret de vaga. La direcció dels 
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centres s’ha d’assegurar que les persones designades per fer els serveis mínims rebin 
una comunicació formal i efectiva de la designació. 
 
Article 3 
El personal destinat a cobrir els serveis mínims que determina l’article 1 està subjecte 
als drets i els deures que estableix la normativa vigent. 
 
Article 4 
Les parts han de donar prou publicitat a la vaga perquè la ciutadania en tingui 
coneixement. 
 
Article 5 
Notifiqueu aquesta Ordre a les persones interessades per al seu compliment i trameteu-
la al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es publiqui. 
 
 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
Roger Torrent i Ramió 
Conseller d’Empresa i Treball 
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