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Meritxell Ruiz es destapa:
NOVES RETALLADES
A ENSENYAMENT
L’actual consellera d’Ensenyament Meritxell Ruiz,
de JUNTS PEL Sí (ERC+CiU) ha perpetrat un
acord de Govern amb el qual s’aplicaran noves
retallades. En un context de recerca de suports
per a uns nous pressupostos, el Departament
d’Ensenyament ens retorna a l’escenari del 2012
en plena crisi; en plenes retallades amb un Acord
de Govern que té el mateix format que els acords
GOV/71/2011, GOV/29/2012 i GOV/60/2012
amb què es van aplicar les més grans retallades en
l’educació pública catalana en època democràtica
i amb les poques retallades que s’havien eliminat,
com la reducció de dues hores lectives als i les docents majors de 55 anys, es fan enrere i ens les
tornen a imposar.
L’ excusa que ha esgrimit el Departament és que
les 350 dotacions de professorat destinades a cobrir aquestes reduccions no arribaven a cobrir la
meitat de la pèrdua d’hores lectives als centres
educatius. La pèssima cobertura d’aquestes reduccions provocava que cada centre amb algun mestre amb reducció acabés patint reducció d’hores
lectives, la qual cosa és cert que va provocar conflictes; però la culpa és de la pèssima cobertura
d’aquestes substitucions. De fet USTEC·STEs
(IAC) no va signar el pacte de 2005 en aquest aspecte perquè la substitució als centres educatius
d’aquestes reduccions no quedava del tot garantida.
A més, dels pocs drets que s’havien recuperat,
com és el cobrament del mes de juliol per part del
personal substitut que treballava 6 mesos durant

el curs, ens
el tornen a
negar.
Des
d’USTEC·STEs
(IAC) ja vam
avisar
que
es feia servir
l’excusa de la
crisi no pas per
fer retallades
temporals sinó
per reformar
els serveis públics i ajudar a la seva privatització i a la precarització del personal que hi treballa i ara una de
les poques excepcions com era el dret al cobrament del personal substitut (personal docent més
en precari) del mes de juliol, que s’havia de fer
efectiu aquest mes juliol, en una nova retallada
Meritxell Ruiz se´l torna a carregar.
Davant d’aquestes dues retallades USTEC·STEs
(IAC), junt amb la resta de sindicats de la Mesa,
hem marxat de la Mesa en què ens ho han confirmat i hem convocat concentracions descentralitzades obertes a tota la comunitat eductiva, amb
una plataforma unitària de tots els sindicats.
Per justificar-se, aquestes retallades venen endolcides amb un pla de xoc amb altres mesures que sí
que representen millores; ara bé...
• Tenen la barra de considerar com a millora
la victòria judicial que, sobretot USTEC·STEs,

hem aconseguit als tribunals, tant en el contenciós-administratiu com al Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. De fet USTEC·STEs és
l’únic sindicat que té impugnada l’Ordre dels
estadis (per la qual ja tenim data de celebració del judici, que serà aquest setembre). Així
doncs, l’Administració veu les orelles al llop i
ara presenta com a millora voluntària un litigi
que han perdut als tribunals. El 4t i el 5è estadi
tindran efectes econòmics des de l’1 de gener
de 2016 i, per tant, els efectes retroactius seran
com a mínim des d’aquesta data.

deració d’un terç en comptes del 40% del sistema transitori.
USTEC·STEs (IAC) vol comunicar que a l’elevat
nombre de personal interí se li ha d’estabilitzar
la situació laboral però que defensarà convocatòries que compleixin amb...
1. Una oferta de places suficient.
2. Un sistema d’accés que garanteixi l’entrada
del personal que hi està treballant.
3. Un pacte d’estabilitat que garanteixi el treball al personal que no les superi.

• Un altre cas que presenten com un avenç, quan
la llei ja els obligava, és el cas de l’homologació Aquesta convocatòria de 300 places d’FP amb el
retributiva dels coordinadors/es i assessors/es sistema ordinari del RDL.276/2007 no compliria
LICS.
aquestes condicions, tot i que el Departament
ens ha convocat a una altra Mesa per parlar de
• Presenten també com una “millora” la in- més concrecions sobre aquestes oposicions.
versió de 4,2 milions d’€ en l’avançament de
les substitucions al setembre: uns pocs dies.
• Que l’assignació de nous recursos en el marc
Aquesta situació és del tot insuficient ja que els
de l’escola inclusiva en centres i serveis educacentres la necessiten des del primer dia, l’1 de
tius encara no pot ser valorada com un avenç
setembre, de tot el personal i de totes les baixes
per la desconsideració que es té amb la Mesa
i permisos, la qual cosa s’aconseguiria amb uns
Sectorial on els representants dels docents no
irrisoris 40 milions d’euros (dada de la mateixa
han rebut el Decret d’educació inclusiva, ja que
Administració).
sense aquest requisit no podem copsar com cal
l’abast de la mesura, ni si es tracta d’un avenç o
• Presenten una millora en la formació permad’un retrocés.
nent del professorat de 2 milions d’euros que
no servirà de gaire atès l’estat en què ha quedat En resum, el Departament presenta aquestes
aquest aspecte després del cicle de retallades mesures com una reassignació de recursos en el
que pensàvem que s’havia acabat.
marc dels actuals pressupostos i, per tant, no impliquen noves retallades. COM QUE NO? Que els
• També anuncien una proposta de convoca- ho preguntin als majors de 55 anys! O al personal
tòria d’oposicions, NO TANCADA, per no per- docent més en precari que havia de cobrar aquest
dre les 300 places corresponents a l’oferta públi- juliol! Són noves retallades, ho presentin com ho
ca del 2015 i que es podrien acumular amb les presentin.
del 2016 amb el total de jubilacions que hi hagi
enguany. Aquestes 300 places correspondrien Encara més, la Conselleria d’Ensenyament de Meals cossos de professors tècnics d’FP i de secun- ritxell Ruiz és la primera que va en contra de la
dària d’especialitats de Formació Professional.
resolució del Parlament (signada i aprovada per
La seva intenció seria convocar-les durant el tots els grups parlamentaris) 7/2016 que exigia al
curs 16 – 17 i el sistema d’oposició seria el sis- Govern negociar el retorn de tots els drets sustema ordinari del RDL 276/2007 on cada fase pesos i que traeix aquell lema electoral que no
de l’oposició és eliminatòria: temari (de 1993), s’aplicarien noves retallades.
exercici pràctic (ara present a totes les especialitats) i defensa de la programació i de la unitat Davant d’aquesta situació USTEC·STEs (IAC) ha
didàctica (ara sense possibilitat d’informe que estat la promotora d’una plataforma unitària amb
la substitueixi). Només traient un 5 en totes i tots els sindicats de la Mesa Sectorial per exigir
cadascuna de les fases d’oposició s’accedeix a la un calendari de retorn de les condicions laborals
fase de concurs que, a més, ara tindrà una pon- perdudes.
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