
                                         
             
 
 
CCOO i UGT volem una negociació transparent sobre la LEC 
 
CCOO i UGT són molt crítics amb les formes com el 
Departament està duent a terme la negociació de la 
LEC 
 
CCOO i UGT denunciem les diverses iniciatives adoptades pel 
Departament de manera unilateral en temes educatius que afecten 
directament el marc de la LEC 
 
CCOO i UGT serem bel·ligerants si el Departament no negocia amb 
transparència i compromís els continguts laborals de la LEC 
 
Les mobilitzacions a Catalunya contra el document de bases de la LEC entenem que 
han donat els seus fruits. Hi han hagut avenços en l’avantprojecte de la LEC, però 
ara per ara  són insuficients. 
 
CCOO i UGT volem negociar sense presses i amb transparència per continuar 
avançant en la millora de la LEC. La LEC ha d’anar més enllà del PNE en el 
desplegament efectiu del Servei Públic Educatiu a Catalunya. I es necessita, per 
tant, el màxim consens de la comunitat educativa catalana com en el PNE. 
 
CCOO i UGT defensem un servei públic, gratuït i responsable socialment que la 
LEC ha de garantir. En aquest sentit alguns aspectes fonamentals, que no acaben 
d’estar adequadament recollits a l’avantprojecte, són: 
 

- Garantir el finançament del servei públic educatiu  
- Garantir la gratuïtat total dels ensenyaments obligatoris mitjançant la fórmula 

del contracte- programa. 
- Garantir la coresponsabilitat de tots els centres i la no segregació amb 

mesures de control de l’escolarització (quotes màximes de alumnat immigrant 
per centre en funció del territori, OME,s) i de control de la gestió dels centres 
concertats 

- Garantir les subvencions per avançar cap a la gratuïtat en el 0-3 
- Garantir el suport a les persones que cursen ensenyaments postobligatoris 

(beques) 



- Garantir les condicions de l’escola inclusiva i l’educació especial. 
- Garantir l’escolarització mixta 
- Garantir l’educació al llarg de la vida i la formació professional 

 
CCOO i UGT considerem positiu que la LEC dediqui una part del seu articulat als 
professionals de l’educació (Títol VII)- entès en sentit ampli- de Catalunya i en 
conseqüència no pot denominar-se “professorat i altre personal...” sinó que hauria de 
recollir tot el espectre de “professionals de l’educació als centres educatius”. 
En canvi, no podem acceptar que aquest títol reguli les condicions de provisió, 
promoció i retribució del professorat de l’ensenyament públic. La LEC diu que 
l’Administració de la Generalitat ha de promoure “un estatut docent” per a la 
professió en els centres de Catalunya. CCOO i UGT volem negociar aquest 
estatut i anar cap un “Estatut dels i les professionals de l’Educació a 
Catalunya”. 
 
CCOO i UGT seguim defensant l’homologació de les condicions de treball de tot 
el professorat en el servei públic educatiu. Aquesta homologació ha de ser possible 
amb independència del grau o nivell de concertació del centre privat. No podem 
oblidar que aquests centres, en els nivells no concertats, cobren quotes a les 
famílies i que aquestes haurien de fer possible una retribució digne del professorat. 
 
CCOO i UGT considerem que en els aspectes específics relatius al professorat de 
la pública, dues qüestions són d’importància i caldrà desenvolupar-les en el futur 
estatut docent de la funció publica de Catalunya: 
 

a) Els aspectes de retribució i de promoció professional. Ambdós hauran 
d’estar relacionats amb el desenvolupament de l’Estatut bàsic de l’empleat 
públic i amb el nou sistema de graus. 

b) Tot el relacionat amb l’accés i provisió de places a l’ensenyament públic no 
universitari. 
Tan pel que fa al sistema d’accés com en la provisió de llocs de treball, caldrà 
que es regulin sota els principis de capacitat, mèrit, igualtat i publicitat. 

 
CCOO i UGT no acceptarem la precarització de les condicions de treball dels 
professionals de l’educació, ni l’externalització de funcions o serveis. Les 
Administracions públiques han de garantir els serveis educatius amb la màxima 
qualitat. Això no es possible fer-ho amb treballadors i treballadores que veuen els 
seus drets laborals minvats. Cal un control sindical dels concursos d’adjudicació 
de serveis. 
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