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Franqueig concertat 02/444

En aquestes alçades de curs i tal com s�han succeït els esdeveniments, des de
les XI Jornades del professorat interí i substitut fins a la firma del protocol de
negociació entre el Departament i les organitzacions sindicals de la Platafor-
ma Unitària, cal fer balanç del que tot plegat ha suposat per al col·lectiu interí.

La gran participació a les Jornades va possibilitar la convocatòria d�una comis-
sió tècnica per parlar únicament de la problemàtica d�aquest col·lectiu. Aques-
ta comissió que originàriament havia de celebrar-se al desembre, suposava tot
un avenç � parlar dels nostres problemes al primer trimestre de curs!!! � i feia
preveure millores importants; es va ajornar, però, al mes de març, a causa, en
part, de la concentració del col·lectiu interí davant del Departament d�Ense-
nyament el mateix dia que s�havia de celebrar la comissió i, en part, dels canvis
d�algunes Direccions Generals arran de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Les negociacions s�inicien, finalment, l�1 de març; el Departaments planteja
unes línies d�actuació encaminades a aconseguir una certa �estabilitat� d�una

Professorat interí i substitut

CURS 2000/2001

GESTIÓ DE LA LLISTA

ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS
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part important del col·lectiu. S�obre una escletxa,
per on introduir la reivindicació històrica del col·-
lectiu. Tanmateix, fem arribar el document apro-
vat a les Jornades sobre les condicions laborals que
realment vol el professorat interí i substitut, amb
l�esperança de poder acostar posicions i millorar la
realitat del col·lectiu afectat.

A finals de mes, fent cas omís de les demandes
explicitades al document, el Departament no fa
altra cosa que escriure el mateix que havia dit el
dia 1. La mobilitat geogràfica que planteja, la poca
opcionalitat funcional i els requisits d�antiguitat
són un preu massa car a pagar a canvi de res: ga-
ranteix contracte anual a qui porti més de cinc
anys i trimestral a qui porti més de tres anys de
temps de serveis prestats (en qualsevol cas, la
proposta no va més enllà del curs 2000-01, i d�ai-
xò en diuen estabilitat!!). El Departament demana
molt al col·lectiu: cobrir aquells llocs de treball de
difícil adjudicació, sigui on sigui; i no li ofereix res:
no equipara el sou amb el del funcionariat, no li ga-
ranteix els mateixos drets laborals, ni parla en cap
moment de formació per alleugerir els problemes de
titulació/especialitat (generalistes de primària, his-
tòria, filosofia...) del professorat amb més antiguitat
del col·lectiu, etc.

En veure que no s�avançava, la firma del protocol
es va condicionar a la supressió d�aquest punt-pro-
posta i al compromís de continuar negociant a prin-

cipis del curs vinent. Hores d�ara, amb la
desconvocatòria de vaga i a les acaballes de curs,
podem dir que la nostra situació no és, ni més ni
menys, que la mateixa del curs passat. De la qual
cosa ens alegrem si tenim en compte les intenci-
ons del Departament de regestionar les llistes.
�Virgencita, virgencita que me quede como
estoy!!!�

Podem dir, llavors, que el balanç no és positiu, però
hem evitat, si més no, donar cap pas enrere. Déu
n�hi do! Per no res no cal cabàs!!!

Quan llegiu aquesta Eina, on resumim les instruc-
cions de gestió de llistes per al curs vinent, estarem
ben amoïnats i amoïnades per superar la gran �pro-
va d�obstacles� que comença el dia 26 de juny, la
cirereta del pastís, o dit d�una altra manera el �pre-
mi� que ens dispensa el Departament després de
tot un any de treball.

Al setembre s�iniciaran les negociacions sobre can-
vi de sistema d�accés i sobre estabilitat �esperem
que la proposta no desmereixi la paraula- i esperem
també començar amb les mateixes forces i ganes
que vam demostrar el 17 de novembre.

I com deia fa poc un company: �Estem cansats però
no estem morts�.

Molta sort i ànims!!!

Les instruccions d�assignació de destinacions al per-
sonal interí junt amb la gestió de llistes es publica-
ran (per fi!) com a resolució en el Full d�Actes Ad-
ministratius i Disposicions del Departament d�En-
senyament que sortirà la segona setmana del mes
de juny.

El procés i el calendari d�adjudicacions de destina-
cions presenta algunes novetats, tot i ser en línies

generals semblants als cursos anteriors. Les nove-
tats se situen especialment a primària.

Pel que fa a gestió de llistes, continuem amb el ma-
teix que teníem el curs anterior. És difícil avançar,
però hem de continuar insistint per aconseguir mi-
llores (prorrogar els nomenaments més enllà del 30
de juny, permisos i llicències... i la resta de reivindi-
cacions que tots i totes coneixem).

ASSIGNACIÓ DE DESTINACIONS
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PRIMÀRIA

Per primera vegada els aspirants del Bloc I, si volen,
poden presentar una sol·licitud de destinació en
règim d�interinitat per adjudicacions informatitza-
des. Si no ho fan continuaran a la llista de personal
interí i substitut pendent de destinació.

Els aspirants del Bloc I i II que vulguin treballar en
zones rurals i agrupaments rurals (cal indicar les co-
marques que interessin), en serveis educatius, a mit-
ja jornada i en centres penitenciaris del Departament
de Justícia hauran de fer una instància normal mani-
festant-ho (diferent i compatible amb la sol·licitud
de destinació que expliquem a continuació).

Sol·licitud de destinació

Hi ha un model per omplir que es publicarà en el
Full d�Actes Administratius i es trobarà a les dele-
gacions i a Serveis Centrals. També es podrà impri-
mir el model a través de l�adreça d�internet:
http://www.gencat.es/ense/profes.htm.

Com s�ha d�omplir?

* indicar, per ordre de preferència, les especialitats
per a les quals es té la capacitació o experiència
reconegudes

* indicar, per ordre de preferència, els centres, mu-
nicipis, zones i/o comarques on es vol tenir des-
tinació (cal vigilar com s�omplen els codis)

* indicar, si es vol,  aquelles comarques de
Catalunya on interessi tenir destinació d�ofici

* escollir la delegació o delegacions on volen es-
tar treballant si es resta pendent de nomenament

* en sol·licitar  zona, municipi o comarca no queden
inclosos els CAEPs (centres d�atenció ed. preferent)
per optar-hi cal demanar específicament centre a centre
i no es podrà renunciar en cas d�obtenir la vacant.

Tingueu en compte que:
- per adjudicar vacant es considera primer la pe-

tició de centres i després l�especialitat
- en la sol·licitud de destinació es considerarà

en primer lloc la que es té per capacitació i des-
prés la que es té per experiència

SECUNDÀRIA

Els aspirants del Bloc I, com els cursos anteriors, han
de presentar una sol·licitud de destinació en règim
d�interinitat per les adjudicacions informatitzades. Si
no ho fan s�entén que renuncien a ser nomenats/des
els curs 2000/01 amb tot el que això comporta.

Excepcionalment i només per ocupar llocs de tre-
ball molt específics, i també per garantir l�acord d�FP
(el personal interí que ha posat en marxa nous ci-
cles formatius), podran acceptar-se propostes dels
directors/es dels centres corresponents, de nome-
naments d�interins/es. Aquí hem demanat que
s�esplicitin aquests llocs específics (ens diuen que
és difícil i que en tot cas són molt concrets: FP i
atenció a la diversitat) i que no sigui el director qui
tingui la potestat (posaran que s�haurà d�escoltar el
departament com a molt).

Els aspirants del Bloc I i II que vulguin treballar a
mitja jornada han de fer una instància normal ma-
nifestant-ho.

Sol·licitud de destinació (desiderata).

És com sempre, però cal tenir en compte el següent:

* el model, a més de publicar-se en el full de dis-
posicions, es podrà obtenir a les delegacions o
a l�adreça d�internet:
htpp://www.gencat.es/ense/profes.htm

* per adjudicar especialitat es té en compte pri-
mer la que es té per capacitació i després la
que es té per experiència

* en sol·licitar una zona, un municipi o una co-
marca no queden inclosos els CAEPs (centres
d�atenció educativa preferent) ni els EAPs
(equips d�assessorament psicopedagògic); per
optar a CAEPs o EAPs s�han de demanar
específicament centre a centre i no es podrà
renunciar en cas d�obtenir la vacant

* no constarà l�opció de treballar a
mitja jornada (s�ha de fer amb una
instància normal a part)

PROCÉS D’ADJUDICACIONS
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ADRECES D’USTEC·STEs
Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99

Osona Vic (08500): Anselm Clavé, 6, baixos Telèfon 608 69 19 49 Fax 93 883 29 63
Vallès Oriental Anoia, Bages i Berguedà Telèfon 608 69 19 49

Maresme Telèfon: 609 76 94 45
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03

Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon i Fax 973 26 30 32
Tarragona (43001): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 - Fax 977 23 90 04

Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Internet: http://www.sindicat.net  Correu electrònic: ustecstes@pangea.org

Juny
Primera quinzena

Publicació de les instruccions en
el Full d�Actes Administratius i
Disposicions. (8 de juny)

Llista provisional dels aspirants
del Bloc I (persones que han pres-
tat serveis a l�ensenyament pú-
blic). Hi haurà un termini per pre-
sentar reclamacions (important
repassar el temps de serveis i
especialment les que han estat en
període de maternitat).

Del 16 al 30

Presentació de les sol·licituds de
destinació i de les instàncies
tant a primària com a secundà-
ria a la delegació territorial on
es treballi o la indicada com a
preferent. També es podrà pre-
sentar a través d�internet
( htpp://www.gencat.es/ins ),
tot i que una vegada gravada
s�haurà de donar a la delegació
(veure instruccions en el Full
d�Actes Administratius).

Juliol
Obertura de la borsa per a deter-
minades especialitats que forma-
ran part del Bloc III.

CALENDARI

Agost
Segona quinzena

Llista definitiva dels aspirants del
Bloc I i llista dels aspirants del
Bloc II (persones que encara no
han prestat serveis a l�ensenya-
ment públic i que formen part de
la llista per les convocatòries rea-
litzades des del mes de setembre
de 1996).

Dia 25

Publicació de la llista provisional
de les destinacions adjudicades
de primària a les delegacions i a
l�adreça d�internet del departa-
ment; hi haurà 3 dies hàbils per
reclamar.

Setmana del 24 al 28

Publicació de la llista provisional
de les destinacions adjudicades a
secundària als llocs esmentats
anteriorment; hi haurà 3 dies hà-
bils per reclamar.

Dia 31

Publicació de la llista definitiva de
les destinacions adjudicades a pri-
mària en els llocs esmentats ante-
riorment.

Setembre
A partir del dia 4

Publicació de la llista definitiva de
les destinacions adjudicades a se-
cundària en els llocs esmentats.

Abans de finalitzar la primera
quinzena.

Segona adjudicació informàtica a
secundària.

Actes públics, per delegacions,
a primària (per nomenar en va-
cants o substitucions al perso-
nal interí que no hagi obtingut
destinació informàtica o no hagi
fet la sol·licitud per obtenir-la).

Mitjans de setembre

Actes públics provincials a secun-
dària una vegada efectuada la se-
gona adjudicació informàtica...


