
 
 
 
 
 
 

        EL PP MODIFICA ASPECTES DE LA LOMCE AL SENAT 
 
 

    LA VAGA I LES CONCENTRACIONS 

 DEL 24 D'OCTUBRE HAN ESTAT EFECTIVES 
 

 FSIE va convocar el passat dia 24 
d'octubre una vaga al sector de 
l’ensenyament concertat i centres 
concertats d’educació especial. Era 
necessària per múltiples raons, com ja 
hem explicat, i tenia com a objectiu 
fonamental que el Partit Popular 
rectifiqués al Senat algunes qüestions que 
atemptaven directament contra les 
condicions laborals dels docents i no 
docents de l'ensenyament concertat.  
 En concret, el PP havia introduït al 
Congrés dues esmenes que permetien a 
les empreses:  

� Modificar substancialment els 
salaris establerts als Pressupostos 
Generals de l'Estat si presentaven 
dificultats econòmiques. 

 Tots els centres concertats són 
deficitaris i després tots haguessin pogut 
modificar els salaris pactats en conveni 
col·lectiu i establir en els mòduls dels 
concerts, tant per al personal docent 

com per al personal d'administració i 
serveis. És important ressenyar que quan 
parlem de salari no només fem referència 
al salari base sinó també a l'antiguitat, 
complement per IT, complements per 
funció i paga extraordinària d'antiguitat. 
En definitiva suposava el trencament del 
pagament delegat, la pèrdua del dret a 
l'equiparació i l'anul·lació del  conveni 
col·lectiu (esmena nº 755).  

� Ampliar el calendari escolar i els 
horaris lectius de les matèries només 
en funció de les disposicions 
administratives sense tenir en compte 
la normativa laboral i els convenis 
col·lectius.  

 D’aquesta manera, tot allò pactat al 
conveni sobre la jornada laboral hagués 
quedat sense valor i les empreses 
haguessin pogut fixar noves condicions de 
jornada lectiva al professorat. (esmena nº 
756). 

 



 
 També UPN va introduir al Senat, en 
relació als salaris, una esmena igual de 
perjudicial que la del PP,  inclús més, 
doncs directament possibilitava a la Llei 
Orgànica d’Educació la inaplicació del 
Conveni Col·lectiu (esmena nº 188). 
 Aquestes dues greus qüestions, 
acumulades sobre les quals FSIE ha vingut 
manifestant el seu desacord, van ser el 
detonant que ens va obligar a convocar 
la vaga el dia 24 i concentracions a 
diverses ciutats. 
 Paral·lelament a les mobilitzacions, 
la Secretaria General de FSIE va iniciar 
converses amb el PP i UPN. 
 Vam mantenir una reunió amb la 
Sra. Sandra Moneo, Portaveu d'Educació 
del PP al Congrés; D. Luis Peral, portaveu 
d'educació del PP en el Senat i amb D. 
Eugenio Nasarre, Vicepresident de la 
Comissió d'Educació del Congrés dels 
Diputats.  
 En el transcurs de la mateixa, 
després d'explicar FSIE detingudament el 
perjudici que les dues esmenes 
assenyalades ocasionaven als docents i 
no docents de l'ensenyament concertat, 
els representants del PP van expressar que 
no tenien cap intenció d'ocasionar aquest 
perjudici i es van comprometre a 
presentar al Senat les corresponents 
esmenes per rectificar aquesta situació.  
 Realitzada la votació del nou text 
de la LOMCE al Senat el dia 20 de 
novembre podem dir que el PP ha 
complert el seu compromís de rectificar 
les dues esmenes objecte del nostre 
malestar.  
 El text aprovat pel Senat tornarà, 
per la seva aprovació definitiva al 
Congrés, amb les dues modificacions que 
el PP ha presentat per deixar com estava 
en origen l'article 117 de la LOE referit als 
salaris (esmena nº 755) i també ha introduït 
la consideració per la qual cal tenir en 
compte la normativa laboral per a que un 
centre pugui ampliar el calendari i l'horari 
lectiu (esmena nº 756).     

 Queda clar que les pressions han 
sorgit l’efecte desitjat i que l’esforç realitzat 
el dia 24 d’octubre ha merescut la pena.
 Si no ens haguéssim mobilitzat per 
deixar ben clar que hi ha aspectes 
d'aquesta Llei que no ens agraden gens, 
ara afrontaríem no només una llei 
d'educació molt millorable sinó una llei 
que hagués trencat el conveni col·lectiu i 
el pagament delegat. 
 FSIE està convençut de que si 
hagués existit diàleg i negociació no 
s’hagués hagut d’arribar a l’extrem al que 
hem arribat, però si algú pensava que FSIE 
no s’anava a mobilitzar per a defensar els 
nostres drets estava molt equivocat. HO 
FAREM SEMPRE QUE SIGUI NECESSARI. 
 D’aquesta mateixa manera, la 
Secretaria General de FSIE va mantenir 
una reunió amb els tres senadors d’UPN els 
quals després de les oportunes 
explicacions, ens van comunicar que 
retirarien l’esmena perquè no tenien cap 
intenció de perjudicar als treballadors de 
l’Ensenyament Concertat. Van complir 
amb la seva paraula i l’esmena va ser 
retirada. 
 Sense perjudici d’estar molt satisfets 
per haver aconseguit parar l’enorme mal 
que se’ns anava a ocasionar, seguim sent 
molt crítics amb algunes qüestions de la 
LOMCE QUE SON PREOCUPANTS. 
 Les Conselleries d’Educació seran 
les encarregades d’aplicar la LOMCE als 
seus territoris i, si no s’obre de manera 
imminent un diàleg de com fer-ho, serà 
molt difícil que no hi hagi reduccions de 
jornades i salaris, tancament d’unitats i 
acomiadaments. 
 La complexitat de la configuració 
de la ESO i el Batxillerat fa que els costos 
siguin molt superiors als que ha previst el 
Ministeri. Les Comunitats Autònomes no 
tenen diners per a poder implantar 
aquesta reforma i la natalitat està caient 
en picat. Al setembre vam dir que 
l’objectiu principal de FSIE amb aquest 
curs es el “manteniment del treball” i ens 
ratifiquem amb això. 

 



 
ESTATUT DOCENT 

 
 FSIE va realitzar el passat 
desembre del 2012 una campanya de 
recollida de signatures (més de 30.000 
en dos mesos) que van ser registrades 
davant el Ministeri d’Educació 
sol·licitant que “l’Estatut de la Funció 
Pública Docent” es transformés en un 
“Estatut o Llei del Docent”. D’aquesta 
manera, els milers de professionals que 
treballem als centres concertats i 
privats no quedaríem exclosos d’una 
Llei que pretén regular la formació 
inicial i permanent del professorat o la 
carrera professional. 
 El segon text de la LOMCE, 
presentat pel Ministeri després del 
registre de les signatures, diu: “A més, 
aquesta Llei (la LOMCE) adquirirà ple 
sentit amb el desenvolupament d’una 
futura Llei sobre la Funció Docent”. 
 En aquests moments, el Ministeri 
d’Educació persisteix en la seva 
exclusió i discrimina negativament a 
tots els docents que no som funcionaris 
doncs ha decidit que aquesta Llei es 
dialogui i negociï només a la mesa de 
la funció pública docent i amb ningú 
més que no tingui la condició de 
funcionari públic docent.  
  
  

 Evidentment ha comptat amb el 
recolzament de tots els sindicats de la 
funció pública. 
 FSIE NO PARARÀ i seguirà exigint 
que es rectifiqui aquest despropòsit 
encara que sigui un més dels que ha 
protagonitzat aquest Ministeri 
d’Educació. 
 No ens quedarem callats ni 
parats davant d’aquest atropellament. 
En cap cas estem parlant de negociar  
condicions laborals, parlem d’una Llei 
sobre la funció docent. LA DOCÈNCIA 
NO ÉS UNA PROFESSIÓ EXCLUSIVA DELS 
FUNCIONARIS PÚBLICS, ÉS LA NOSTRA 
PROFESSIÓ i en tot allò que tingui a 
veure amb ella, FSIE HI TÉ MOLT A DIR.  
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