Barcelona, 27 de juny 2008

A l’atenció de la Direcció General d’Atenció a la Comunitat Educativa
Direcció General de Gestió de Recursos del Sistema Educatiu
Benvolgut/des senyor/senyores:
Un cop valorada la seva proposta final de l'Acord derivat de la modificació de concerts de
centres d'Educació Especial, USTEC-STEs considera que no ens és possible de signar-la si no
s'hi inclouen els punts següents:
1. Que la Comissió de Seguiment funcioni, també realment, com a taula de recol.locació, i
que aquesta es faci cada any i centre per centre, fins al punt de, si cal, de mantenir al
seu centre, tot respectant les seves condicions laborals, els professionals fins que no
hi hagi una proposta clara de recol.locació tant en el propi sector d’educació especial
com a l’escola privada concertada.
2. Que les indemnitzacions siguin l'últim recurs i sempre a partir de la voluntat dels
professionals.
En els casos que els professionals optin per aquesta possibilitat cal que es tinguin en compte
els següents criteris:
1. Que als professionals recol·locats que optin o hagin de marxar dels centres als quals
se'ls modifiqui el concert, se’ls calculi la indemnització no només amb el plus de
recol.locació, sinó també considerant tota la seva antiguitat en el sector i no només en
el centre on han estat recol.locats. Ho demanem tenint en compte que es tracta d'una
reestructuració global del sector amb una modificació substancial dels llocs de treball.
2. Que s’ofereixi a qui ho vulgui una jubilació anticipada i que, en el cas de centres que
tanquin, es tingui en compte aquesta possibilitat perquè ningú no vegi la seva jubilació
afectada econòmicament per culpa de la reestructuració.
3. Que, un cop aplicat el principi de voluntarietat, es respecti el d’antiguitat davant de la
possibilitat que hi hagi més d’un professional que vulgui acollir-se a la indemnització.
És a dir, que si es plantegés el cas, sempre es concedeixi la prioritat a la persona més
antiga al centre.
USTEC.STEs, entén que aquest és un acord que representa una reestructuració dura, amb
pèrdua clara de llocs de treball, i la consegüent desaparició de centres, que encara fan una
feina imprescindible en un sector que, per la important i mai prou reconeguda funció que ha
complert dins el sistema educatiu, es mereix alguna cosa més a l'hora de decretar-ne una
defunció que, si més no, pot resultar precipitada, sobretot si, a més, el sistema acaba perdent,
per una reestructuració poc sensible amb les seves condicions laborals, bona part de
l'experiència acumulada durant molts anys, pels professionals que hi treballen, fins i tot pel que
fa a col.laborar en l'organització d'una escola que sigui autènticament inclusiva per a un
alumnat molt sensible que serà qui, en definitiva, patirà les conseqüències d'una mala
aplicació.
Ben cordialment
Enriqueta Gonzàlez
Secretariat de la Privada USTEC-STEs

