A l'atenció de la Sra. Núria Ypas, Secretaria de la Mesa Sectorial de negociació del
personal docent no universitari
Departament d'Ensenyament
A través d'aquest escrit, en nom i rep resentació del sindicat USTEC'STE s (lAC), li faig arribar les
següents propostes i considerac ions per tal que puguin ser tractades en la mesa sectorial del dia 20
d'octubre de 2011.
I . Que la contractació mínima que realitzi el Departament sigui de mitja j ornada. En aquest sentit,
ente nem que tots els terços de jornada haurien de transformar-se en mitges jornades, la qual
cosa suposaria una millo ra en l' atenció educativa de ls centre s públics, facilitaria la cobertura de
totes les substitucions i millorari a les condicions de treball del personal substitut.
2. Entenem que el sistema actual de nomenaments telem àtics no ha respost a les necessitats dels
centres i, a més, ha generat un important malestar entre el professorat interi i substitut, que amb
els darrers esdeveniments ha vist co m no es comp lia la normativa.
En aquest sentit, hem con statat que el personal inte ri i substitut no pot triar les substitucions o
vacants a què tindria opció d'accedir segons les especi alit ats a què es veu més capacitat i el lloc
de residènc ia, la qual cosa faria possible tant la millora de l'atenció docent com la reducc ió de
la mobilitat d'aquest personal.
Així mateix , aquest sistema s 'ha demo strat incapaç d'a nticipar-se o de corregir els problemes
informàtics que s' han produït. A més, els darrers nomenaments d "inici de curs no són pas el primer
exemple de caos informàtic que provoca que molt personal es qued i sense el nomenament que li
pertoca, els conculca uns drets bàsics i crea un neguit i una ango ixa gratuïta a les persone s que no
poden confirmar l'adjudicació.
Per tant, des d 'USTECSTEs emplacem el Departament a can viar el sistema d'adjudicació de
subst itucio ns telemàt iques per un alt re que respecti els principi s de mèrit, capacitat, igualtat i
publicit at.
Des d'USTECSTEs proposem un nou sistema de nomenaments telemàtics que ha de seguir el següent
proto col:
I.

2.

3.

4.

5.
6.

El Departament publ icarà amb ante lació totes les substitucions i vacants que s' han de cobrir de
cada especialitat.
El Departamen t tindrà l'obligació d'avisar pel program a informàtic, a través de correu
electrònic i per SMS el personal substitut que serà candi dat a cobrir aquestes substitucions i que
disposarà d'un termini de tem ps per ordenar segons les seves preferències les places oferides i
retornar la petic ió al Departament, la qual cosa permetr à de corregir possibles errades.
El personal substitut can didat podrà entra r en el programa informàtic per veure les
caracteristiques de totes les subst itucions del seu Serve i Territorial preferent a les qual s pot
optar per les espec ialitats que té activades a la borsa, com també introduir-hi l'ordre de prioritat
de totes o algunes. Les substitucions de jornada inferiors a la sencera que es deixin en blanc , no
se li podran assign ar.
Acabat el termini es tancarà l'accés delsiles candidats/es a prioritzar les substitucions i el
programa informàtic , en estricte ordre de número de barem i prioritats ani rà assign ant
substitucions.
El personal que hagi obtingut una substitució es podrà imprimir la credencial amb data d' inici
del nomenament el matei x dia de l'adjudicació.
El Departament farà públic a través de la pàgina web la llista de tots els nomenaments

En tot cas, des d'USTEC 'STE s exig im al Dep artament que mentre no ass eg urí un sis tema

d 'adj udicacions telemàtiques que respecti lordre de barem i les prioritats reals del personal substitut i
que, alhora, estigu i comprovat que no patirà errades importants, abandoni l'actual sistema de
nomenaments telemàtics i retorni als nomenaments presencials, sobretI)L eIL el<,r¡¡omenameu\s-d'inici
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de curs.
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