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Després de gairebé un any de negociacions especí-
fiques al sector docent públic, i malgrat les mobilitza-
cions del 30 de gener, de la vaga d’ensenyament pú-
blic del 22 de març del 2000 i de la manifestació del
MUCE del 19 de novem-
bre, el Departament
d’Ensenyament continua
amb una política educa-
tiva d’enfortiment de l’en-
senyament privat,
d’agressió contra els
drets i els interessos dels
treballadors i treballado-
res de l’ensenyament pú-
blic i , malgrat la imatge
de negociació i diàleg que
intenta donar la conselle-
ra, amb l’actitud de tan-
cament i enduriment de
les seves posicions en els
temes pendents, bloque-
ja i enterboleix la negoci-
ació, tot impedint qualse-
vol tipus d’acord.

L’actitud tancada i ob-
tusa de l’actual Conselleria limita i redueix la negocia-
ció a un “diàleg de sords”. Una actitud que s’ha re-
flectit en temes tan vitals per a l’ensenyament públic
com el Decret de matriculació (aprovat en contra de
les demandes de tota la comunitat educativa), les con-
dicions d’accés, estabilitat i condicions de treball dels
interins i susbtituts ( que ja ha suposat un empitjora-
ment de les seves condicions laborals), així com en
temes més col.laterals, però molt importants, com les
gratificacions de la jubilació LOGSE, la reducció de
la jornada lectiva a partir dels 55 anys, els Plans Es-
tratègics i altres. Finalment, les reunions sobre retribu-
cions del professorat han sigut totalment decebedo-
res: el Departament, a més a més de no haver fet en-
cara cap oferta d’una quantitat global de diners per
compensar la pèrdua del poder adquisitiu del profes-
sorat en aquests darrers anys, continua retardant les
dates per concretar aquest i altres temes, com són els
horaris lectius i les substitucions a tot l’ensenyament
secundari.

Aturem la política del
Departament. Fem vaga el

17 de Maig
El suport dels claustres i del professorat a la Plata-

forma reivindicativa i a les  concentracions convocades
el passat 29 de març, així com l’àmplia demanda del

professorat perquè la
proposta de vaga que feia
USTEC.STEs per al 29 de
març es transformés en una
convocatòria unitària, van
posar de manifest que els
docents catalans deien
PROU! a la política educa-
tiva del Departament d’En-
senyament. Però, aquest,
lluny de canviar el seu taran-
nà, ha continuat insistint en
la línia de no escoltar ningú i
d’imposició de les seves
“grans idees”. La darrera
perla de la consellera és ha-
ver manifestat que no
aplicarà la resolució del
Parlament que obliga al
Departament a elaborar un
nou Decret   de matriculació
i a controlar molt més els

concerts que s’atorguen.

Així les coses, el passat dia 6 d’abril USTEC·STEs
va convocar la resta de sindicats de la Plataforma Sin-
dical Unitària a una reunió per tal d’analitzar la situació
i d’adoptar mesures per incrementar la pressió sobre
el Departament. Fruit d’aquesta reunió és la
convocatòria de la jornada de vaga a l’ensenyament
públic català per al proper dia 17 de maig.

El bloqueig de la negociació col·lectiva, la imposició
unilateral de mesures que afecten regressivament les
condicions de treball dels docents catalans i el descarat
afavoriment de l’ensenyament privat concertat són els
elements que fan que la vaga sigui l’única sortida
possible a una situació en la qual ens juguem el futur
de l’ensenyament públic.És per tot això que, les
organitzacions que integrem la Plataforma Sindical
Unitària, USTEC·STEs, CCOO, UGT i CGT, us
convoquem a la vaga el proper  17 de maig.

L’actitud tancada de l’actual
Conselleria  s’ha reflectit en
temes  com el Decret de ma-
triculació , les condicions d’ac-
cés, estabilitat i condicions de
treball del professorat  interí i
susbtitut. Les reunions amb el
Derpartament  sobre retribu-
cions del professorat han sigut
totalment decebedores, men-
tre es concedeixen concerts a
escoles d’elit.
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Les nostres reivindicacions al
Departament d’Ensenyament

3

Sense oblidar cap dels punts de la Plataforma
unitària, pensem que és urgent una resposta po-
sitiva per part del Departament, al cinc punts
reivindicatius que prioritzem  en aquesta
convocatòria de vaga:

1. L’increment retributiu
generalitzat.

Que concretem en 40.000 pts.,
generalitzades i lineals al complement
específic, per tal d’actualitzar i adequar les
retribucions docents al context de la realitat
socioeconòmica catalana.  (Recordem que la
nosta Comunitat Autònoma està a la cua de
les retribucions en comparació a la resta de
Comunitats, tot i que al llarg dels últims 10
anys, l’IPC català ha pujat per sobre del de la
resta de l’Estat i que, a més, a la majoria de
CCAA hi ha hagut acords amb les conselleries
que han suposat increments retributius al
complement específic del voltant de 26.000
pts. en els últims tres anys)

2. La reducció de la jorna-
da lectiva

 Que concretem en una reducció de l’horari
lectiu del professorat de primària. Reducció
d’hores lectives a secundària per a les tutories,
càrrecs de coordinació i càrrecs directius. I
reducció horària per al professorat major de
55 anys.

3.L’estabilitat del pro-
fessorat interí i substitut

Negociació de la millora de les condicions
de treball del personal interí i substitut. Un
pacte d’estabilitat i la negociació d’un nou sis-

tema d’accés. Rebuig del projecte de
regulació de la borsa de treball presentat pel
Departament.

4.Procediments transpa-
rents per accedir a tots
els  llocs de treball

en especial els d’atenció a la diversitat i els
llocs derivats dels Plans Estratégics, així com
per establir les places vacants a efectes de con-
cursos. Entenem que s’han d’adequar les
plantilles, tant quantitativa com qualitati-
vament,  a les necessitats específiques dels
centres, però això ha d’implicar també un
procés clar i públic, en el qual es pugui  defi-
nir un “perfil” determinat de professor/a i  tot
el professorat hi pugui tenir accés sota els
principis d’igualtat, mèrit i capacitat.

5.Aturar la política de
concerts de la privada.

Retirada dels concerts a totes les escoles
d’elit, i a totes aquelles que no compleixin els
requisits mínims que marca la LOGSE, la no-
selecció de l’alumnat, el requisit de gratuïtat
i que no  responguin a necessitats educatives.
Aturar els concerts a tot arreu on hi ha places
a la pública. La política educativa del
Departament d’Ensenyament es caracteritza
per una actitud clarament discriminatòria en-
tre els centres sostinguts amb fons públics,
que es concreta en l’aprovació d’un decret de
matriculació en contra de tota la comunitat
educativa, per la passivitat davant la selecció
de l’alumnat que fa la privada-concertada i per
la subvenció d’escoles d’elit en detriment
dels recursos destinats a la pública.
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Calendari de mobilitzacions

USTEC·STEs,  juntament amb els sindicats CCOO, UGT i CGT, fa una crida a tot el professorat a participar
activament en totes les assamblees de zona,  a discutir la vaga a tots els centres d’ensenyament i a mobilitzar-se
unitàriament  en tots els actes que  proposem:.

:

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

Osona,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 (43003): 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

Concentració de delegats/es sindicals davant les Delegacions
Territorials i Roda de Premsa.

Tramesa massiva al matí d’e-mails des dels centres al Departament
d’Ensenyament. El text i l’adreça s’enviaran als centres per les
organitzacions sindicals.

3
maig

10
maig

3-7
maig

17
maig

Lliurament als pares i mares de tots els centres d’un model de carta
explicant els motius de la convocatòria de la jornada de vaga.

JORNADA DE VAGA a l’ensenyament públic català.
BARCELONA. A les 13 h manifestació des de la Pl. Urquinaona
a la Pl Sant Jaume.

TARRAGONA.  a les 12,30 h., manifestació des de la Plaça Im-
perial Tarraco/Rambla Nova fins a la Delegació d’Ensenyament.

GIRONA: a les 11 h assemblea a la Facultat de Ciències de
l’Educació i a les 13 h manifestació fins a la Delegació d’Ensenyament

LLEIDA : A les 13 h concentració davant la Delegació
d’Ensenyament


