
Resolució del 13è Congrés de la Federació d’Educació de CCOO de 

Catalunya 

Ara toca! 

El passat 11 de març el Congrés dels Diputats aprovava la derogació de l’article 315.3 

del Codi Penal, que criminalitza les tasques de promoció col·lectiva de les vagues per 

part dels piquets sindicals, i que ara està pendent de confirmació pel  Senat.  Un fòssil 

jurídic antidemocràtic, que té el seu origen en la dictadura de Primo de Ribera , i que 

va ser l’eina que els governs de l’estat i de la Generalitat van utilitzar per reprimir les 

vagues sectorials i generals convocades per respondre a la política de retallades, 

reducció de salaris i precarització del treball que van impulsar a partir de 2012 per 

carregar el cost de la crisi a la classe treballadora. Més de 300 sindicalistes a tot l’estat 

van ser processats penalment per l’exercici i promoció del dret fonamental de vaga. La 

derogació d’aquest article suposa la culminació de la campanya “Vaga no és delicte” 

impulsada de forma unitària per CCOO i UGT. El 315.3 està en camí de la seva 

derogació, però cal que aquest mateix camí el segueixi la Llei Orgànica de Protecció de 

la Seguretat Ciutadana, coneguda com a “Llei Mordassa”, l’altra pilar de la política de 

repressió de les protestes contra l’austericidi.  

   Les lleis per la repressió dels drets democràtics que sustenten la capacitat de les 

treballadores i de la ciutadania per respondre a les agressions socials des del poder 

econòmic i institucional  han de quedar definitivament enrere, però d’igual manera 

hem de superar aquelles lleis i reformes imposades contra les que s’adreçaven les 

protestes. El domini de la dreta política i dels poders econòmics van imposar en la crisi 

del 2008 unes reformes laborals i del sistema de pensions adreçades a forçar la 

devaluació i l’empobriment de les treballadores i treballadors. L’esquema de marc 

laboral i de protecció social precaritzats continua avui en vigor. Contra aquesta 

estructura, el sindicalisme solidari i de classe hem mantingut una acció continuada. 

Des de les vagues convocades contra la seva aprovació, la batalla sistemàtica conveni 

per conveni per evitar la seva caiguda i en especial l’ofensiva sindical per l’increment 

dels salaris posada en marxa al 2018 amb les signatures de l’Acord estatal per 

l’Ocupació i la Negociació Col·lectiva i l’Acord Interprofessional de Catalunya, i amb els 

acords per l’increment del Salari Mínim Interprofessional. 

   Ens trobem enmig d’una nova crisi econòmica associada a la pandèmia de COVID – 

19. Avui existeix una ampli consens social i polític en valorar negativament les receptes 

que van imposar-se en la crisi anterior i que van portar  precarietat, empobriment i 

desigualtat  Allò que està en joc avui és recuperar l’equilibri en les relacions laborals i 

socials per afrontar els reptes que suposen les noves formes d’organització del treball i 

l’aprovació d’un nou marc pressupostari a Catalunya. Té una importància crítica que 

aquests canvis es produeixin de manera immediata per aprofitar que el 



desenvolupament de la inversió de fons públics a escala europea permeti al nostre país 

situar les bases per la modernització econòmica i dels serveis públics, i garantir que 

ningú quedarà enrere en aquesta crisi. 

 

Per tot això, el 13è Congrés de la Federació d’Educació de CCOO de Catalunya: 

1. Exigim la confirmació per part del Senat de la derogació de l’article 315.2 del 

Codi Penal, així com la derogació per part del Congrés de la Llei Mordassa. 

 

2. Reclamem al nou Parlament de Catalunya que activi immediatament 

l’aprovació dels pressupostos per la reactivació econòmica, el reforç dels 

serveis públics i la protecció de 1.700.000 persones en rics de pobresa, fent 

realitat la renda garantida de ciutadania. 

 

3. Instem al Govern d’espanya que compleixi el compromnís d’increment del 

salari mínim interprofessional, i la derogació immediata de les reformes 

laborals i de la reforma de pensions de 2013. 

 

4. Cridem a les treballadores i treballadors de tots els sectors educatius a 

participar en les convocatòries del proper Primer de Maig amb l’objectiu 

d’assolir aquests canvis. 


