
  
 
 
 
 
 
 
COMUNICAT DE PREMSA 

La FaPaC recorda que les empreses amb contractes públics no 
poden acomiadar a les seves treballadores i exigeix al Govern que 
apliqui sancions per evitar-ho 
 
• La federació recorda que el Govern s’ha compromès a pagar els sous complets 

de totes les treballadores de les empreses que operen via licitació o que tenen 
contracte amb l’Administració Pública 

• L’entitat alerta que aquelles empreses amb contractes públics que acomiadin 
personal en plantilla cometen frau 

• La FaPaC insta als Departaments d’Educació i de Treball a aplicar mesures 
econòmiques per donar suport a les AMPA/AFA que autogestionen serveis 
educatius complementaris 

 

Dilluns, 23 de març, de 2020 

Des de la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) ens veiem 
en la necessitat d’apel·lar a la responsabilitat col·lectiva de tota la societat i, en especial, 
de les empreses i del Govern de la Generalitat de Catalunya, per reduir tant com sigui 
possible l’impacte de les mesures establertes per combatre la COVID-19.  

 

Acomiadaments injustificats 

En els darrers dies hem tingut constància que algunes empreses contractades directament 
per administracions públiques estan aplicant Expedients de Regulació Temporal 
d’Ocupació (ERTO) a les seves treballadores. Recordem que mantenir aquestes treballadores no 
suposa cap cost addicional per a les empreses amb licitació pública, ja que la Generalitat 
s’ha compromès a assumir el pagament dels salaris complets de les treballadores de 
menjador escolar, monitoratge, neteja, unitats d’escolarització compartida, traducció de 
llenguatge de signes i transport escolar mentre duri l’estat d’alarma.  

En aquest sentit, des de la FaPaC volem alertar a totes aquestes empreses contractades per 
l’Administració pública que el Decret 7/2020 de la Generalitat de Catalunya estableix que, 
tot i que l’activitat laboral d’aquestes treballadores queda suspesa, els contractes es 



  
 
 
 
 
 
 
mantenen en vigor. Per aquesta raó, totes aquelles empreses contractades per l’Administració 
que apliquin un ERTO estan incorrent en un frau.  

En la situació actual, entenem que cal actuar amb una extrema responsabilitat i sensibilitat, 
recordant que totes aquestes treballadores que dia a dia han fet possible tirar endavant les 
empreses tenint cura dels nostres infants, seguiran sent necessàries un cop acabi l’estat 
d’alarma.  

Cal ser molt conscients, a més, que suspendre els contractes d’aquestes treballadores suposarà 
una reducció del 30% en els seus ingressos, ja que l’atur garantit pel Govern central per les 
treballadores que s’hagin vist afectades per un ERTO és del 70% del salari. Per tant, exigim a 
totes aquestes empreses que mantinguin els contractes de les seves treballadores en vigor, tal 
com estipula la llei. 

En aquest sentit, apel·lem no només a la responsabilitat de les empreses, sinó també de la 
Generalitat, que ha de vetllar per mantenir un control estricte per evitar conflictes laborals 
i per oferir mesures econòmiques que protegeixin també a les associacions i petites empreses 
que autogestionen o presten serveis educatius complementaris.  

 

Les AMPA/AFA necessiten respostes 

Ens preocupen especialment totes aquelles AMPA/AFA que gestionen directament els serveis 
de menjador, activitats extraescolars i acollides matinals i de tarda, entre molts altres serveis 
educatius, i que es troben en una situació complexa que incrementa la sensació de confusió 
i angoixa de les famílies.  

Sabem que moltes AMPA/AFA estan fent esforços ingents per evitar acomiadar al personal 
que tenen contractat directament. Per aquesta raó, és indispensable que l’Administració anunciï 
immediatament quan s’oferiran les subvencions extraordinàries anunciades la setmana 
passada, quin serà el procediment per obtenir-les i quina cobertura oferiran. A més a més, 
cal concretar mesures i orientacions per saber com han de procedir aquestes AMPA/AFA mentre 
esperen que s’ofereixin i es resolguin aquestes subvencions.   

 

Falten mesures per les petites empreses 

També és urgent que la Generalitat apliqui mesures econòmiques no només per a les grans 
empreses, que són les que acostumen a guanyar les licitacions públiques, sinó també per 
a les petites empreses que presten aquests serveis educatius complementaris. Moltes d’elles 



  
 
 
 
 
 
 
no estan contractades per les direccions dels centres, sinó directament per les AMPA/AFA, i no 
tenen prou capacitat per assumir el pagament dels salaris de manera indefinida. 

Des de la FaPaC veiem amb preocupació les conseqüències que aquesta manca de capacitat 
econòmica pot tenir no només en la continuïtat d’aquestes empreses i la seva prestació del 
servei, sinó en la situació laboral de les seves treballadores. Calen, per tant, mesures 
concretes i efectives per acompanyar aquelles petites empreses que vulguin evitar 
acomiadaments.  

 

Cal aplicar el Reial Decret amb urgència 

Per últim, demanem que la Generalitat estableixi i concreti com es desplegaran a Catalunya 
les mesures anunciades pel Govern espanyol en el Reial Decret Legislatiu, que estipula que 
són les administracions autonòmiques les encarregades de fer efectives aquestes mesures.  

En aquest sentit, és indispensable que l’Administració destini tots els recursos de què 
disposa a protegir les treballadores més vulnerables, que són les que més estan notant 
l’impacte de les mesures acordades per combatre la COVID-19.  
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Per a més informació, poseu-vos en contacte amb 
Premsa i Comunicació de la FaPaC 

Tel. 667 51 67 22 - comunicacio@fapac.cat 
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