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USTEC•STEs EXIGEIX AL NOU GOVERN QUE MANTINGUI
L’OFERTA D’OCUPACIÓ I CONVOQUI OPOSICIONS

A

bans de plegar, el conseller Maragall comunica al professorat interí - i a la premsa- que hi haurà oposicions,
presentant les xifres de l’oferta pública. Posteriorment, es
convoquen diverses Meses Sectorials per discutir l’oferta i,
fins i tot, en una d’elles es comunica als representants dels
treballadors i les treballadores que la intenció és deixar tancada la convocatòria abans de les eleccions al Parlament de
Catalunya; també, que de determinades especialitats hi ha
la voluntat d’augmentar l’oferta en un 10%.

A

mb posterioritat, es va conèixer públicament l’esborrany de la llei de PPGG (Pressupostos Generals) de
l’Estat que venia a dir que l’oferta d’ocupació pública no podia superar el 10% de la taxa de reposició.

P

aral·lelament van començar els dubtes sobre si la llei de
PPGG permetria mantenir l’oferta a Catalunya o no. EL
departament del Sr Maragall callava; en cap moment va convocar formalment una mesa sectorial per explicar les dificultats que s’estaven plantejant i quin era el seu posicionament.
Per això sempre ens quedarà el dubte de si tenien coneixement de l’esborrany de la llei abans de presentar l’oferta, i
aquesta es presentava per tranquil·litzar el personal i garantir la pau social abans de les eleccions al Parlament.

U

STEC·STEs i la resta d’organitzacions sindicals prenem
la iniciativa i exigim per escrit al ministre d’educació
que posi els mitjans perquè la llei de pressupostos contempli
les oposicions i al conseller Maragall que mantingui l’oferta
i les convoqui.

L

a conselleria respon, en una mesa sectorial posterior
convocada per tractar d’un altre tema, que el conseller
estava fent aquestes gestions personalment amb el ministre
d’educació, amb la qual cosa continuava intentant mantenir
el dubte i la incertesa, fent dependre la convocatòria i l’oferta d’una decisió de Madrid. En definitiva, que se’n rentava
les mans.

E

ra bastant estrany que el conseller fes gestions amb el
ministre mentre que en el diari de sessions del congrés
de diputats només apareixia que el BNG (Bloc Nacionalista
Gallec) havia presentat una esmena a l’article de la llei. El Sr
conseller no s’havia molestat ni en parlar-ne amb els seus
col·legues parlamentaris ni amb la resta de grups dels partits del seu govern.

P

osteriorment el grup de l’entesa en el senat presenta una
esmena perquè la taxa de reposició s’incrementi al 30%,
xifra absolutament insuficient per mantenir l’oferta pactada
a Catalunya.

A USTEC·STEs pensem que el conseller Maragall, un cop
més ha trencat unilateralment un acord i ha jugat amb les
il·lusions del professorat interí i substitut, amb les conseqüències emocionals, materials, personals i econòmiques
que això comporta.
Maragall amb aquest joc brut ha tornat a demostrar el seu
menyspreu envers la negociació col·lectiva i en especial envers el professorat interí, afegint un greuge més als ja coneguts: contractes d’un terç de jornada, nomenaments telemàtics frustrants i opacs, supressió de drets per conciliar la
vida familiar i laboral...
El problema roman viu. El partit que formarà nou govern
s’ha pronunciat aquests últims mesos sobre diverses qüestions que afectaven l’educació catalana i el seu professorat,
però del tema d’oposicions no n’ha dit res, l’ha obviat, llevat
de generalitats sobre l’ocupació a l’administració, ni tampoc
n’han fet esment els seus parlamentaris a Madrid.
L’esborrany de la Llei de PPPG de l’estat diu:
“ … Artículo 23. Oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión de la
provisión de necesidades de personal.
Uno. [...] No se tomarán en consideración a efectos de dicha
limitación las plazas
que estén incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la
Disposición Transitoria Cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público. … “
Malgrat que la
cosa
sembla no pintar gens bé,
USTEC·STEs continuarà lluitant per defensar els interessos
i els drets del professorat interí i substitut i exigirà al nou
govern:
· Que mantingui l’oferta d’ocupació pública pactada per
la transitorietat de la LOE i convoqui oposicions.
· Que es manifesti públicament i faci les gestions necessàries per ampliar aquesta transitorietat.
· Que les contractacions es facin únicament a mitja jornada i sencera.
· Que es negociï un nou acord d’estabilitat dinàmic que
incorpori nou professorat i que garanteixi el treball anual.

