
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES

ORDRE TSF/44/2021, de 24 de febrer, per la qual es garanteixen els serveis essencials que presta el
personal laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat en centres educatius del
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Vista la convocatòria de vaga presentada pel sindicat CGT en els centres educatius del Departament d'Educació
de la Generalitat de Catalunya (amb registre d'entrada d'11 de febrer de 2021), que està prevista per al dia 26
de febrer de 2021, des de les 8.00 fins a les 18.00 hores, exclusivament durant la jornada laboral de cada
professional, i que afecta el personal laboral tècnic especialista en educació infantil (TEEI) destinat als
esmentat centres;

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 l'autoritat governativa ha de dictar les mesures necessàries per mantenir els serveis essencials, tenint
en compte que aquesta restricció ha de ser justificada i proporcional a l'exercici legítim del dret de vaga que
reconeix l'article 28.2 de la Constitució;

Vist que en els darrers anys s'han produït transformacions profundes en la societat, com la incorporació
massiva de les dones al món del treball, la qual cosa ha comportat la necessitat de ponderar un nou equilibri
entre el dret fonamental a la vaga per part del personal docent i el dret essencial al treball per part de tota la
població en condicions d'igualtat, i preservar el dret a la seguretat dels menors;

Vist que la convocatòria de vaga es produeix en una situació de pandèmia en la qual és primordial preservar la
salut de tota la comunitat educativa i el normal funcionament dels centres educatius. En aquest context, el
Govern de la Generalitat va aprovar en data 4 d'agost de 2020 l'Acord GOV/103/2020, pel qual es crea el
Programa temporal de mesures extraordinàries per al curs 2020-2021 per als centres educatius en el marc de
la pandèmia per la COVID-19. La finalitat de l'esmentat Acord és la de garantir el dret a l'educació i a la
protecció dels infants, fent que l'obertura dels centres educatius i el curs escolar 2020-2021 es desenvolupin
amb la màxima normalitat possible, en l'escenari de la situació d'emergència educativa, i d'acord amb el Pla
d'actuació per al curs 2020-2021 per a centres educatius en el marc de la pandèmia per covid-19. A aquest
efecte, s'ha aprovat un increment de 4.468 dotacions per permetre mantenir grups estables de convivència
reduïts, que s'hauran de mantenir mentre duri la situació excepcional;

Vist que, malgrat que la durada de la vaga és només d'un dia, el 26 de febrer de 2021, de 08.00 a 18.00
hores, pot comportar la possibilitat que quedin interromputs els serveis d'ensenyament dels centres públics en
l'horari escolar, atesa la distribució de grups estables de convivència, amb la conseqüent impossibilitat dels
treballadors amb menors al seu càrrec de fer ús del dret al treball, així com l'obligació que comporta el servei
essencial que es presta en els centres educatius públics de preservar el dret a la seguretat dels menors. És per
això que, a tots els centres educatius del Departament d'Educació amb més de dos grups del primer curs del
segon cicle d'educació infantil, s'estableixen com a serveis mínims un/a tècnic/a especialista en educació
infantil;

Vist que en l'acte de mediació de 23 de febrer de 2021 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;
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Ordeno:

Article 1

La situació de vaga anunciada pel sindicat CGT en els centres educatius del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, que està prevista per al dia 26 de febrer de 2021, des de les 8.00 fins a les 18.00
hores, exclusivament durant la jornada laboral de cada professional, i que afecta el personal laboral tècnic
especialista en educació infantil (TEEI) destinat als esmentat centres, s'entén condicionada al manteniment
dels serveis mínims següents:

A tots els centres educatius del Departament d'Educació amb més de dos grups del primer curs del segon cicle
d'educació infantil: Un/a tècnic/a especialista en educació infantil.

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 centres s'han 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, 24 de febrer de 2021

Chakir El Homrani Lesfar

Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies

(21.056.037)
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