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Sr,

Com a USTEC·STEs ens adrecem a vostè per tal de manifestar-li el nostre desacord i el nostre rebuig tant pel que fa a 
la retallada generalitzada de plantilles com als procediments de gestió que s’estan aplicant en la seva adjudicació.

En aquest sentit, entenem que la implantació de jornades inferiors a la sencera, especialment els terços de jornada, 
suposa una precarització laboral sense precedents en l’ensenyament públic que trenca unilateralment un acord tàcit i 
assumit quant al model de contractació.

Aquestes noves contractacions responen a un economicisme a ultrança que no té en compte les condicions de 
l’ensenyament públic, la dispersió dels centres, la mobilitat del professorat i els seus costos, les mínimes condicions 
econòmiques que necessiten les persones per sobreviure, ni les necessitats educatives dels centres. Una política garrepa 
pròpia de governs neoliberals, que carrega la crisi i la mala gestió sobre les esquenes del col·lectiu de treballadors més 
feble i desemparat i sobre els serveis públics.

Aquesta mesura no tan sols atempta contra el més elemental dret al treball, sinó que ho fa també contra la qualitat 
del servei educatiu que presten els centres públics, ja que se’ls priva d’hores que es dedicaven a millorar l’atenció 
individualitzada a l’alumnat amb necessitats educatives, la qual cosa, unida a una retallada general de plantilles basada 
en la dràstica reducció de les hores dedicades a l’esmentada atenció, limita greument les possibilitats de millora d’aquest 
alumnat. D’altra banda, està provocant que, a data d’avui, encara hi hagi moltes substitucions d’aquest tipus per cobrir, 
amb el consegüent perjudici per als centres, per al seu alumnat i per al seu professorat.

En conseqüència, des d’USTEC·STEs exigim el retorn als nomenaments de mitja i de jornada sencera i que la direcció 
general que vostè dirigeix adopti amb urgència les mesures adients per portar-ho a terme.

Així mateix volem assenyalar la mala gestió que s’ha fet dels nomenaments telemàtics d’inici de curs que, tal com ja 
vàrem manifestar al seu moment, no respecten l’ordenació de la borsa per accedir al nomenament ni la possibilitat de 
triar lloc, per la qual cosa genera una manca de transparència que crea indefensió al personal substitut, ja que restringeix 
les possibilitats de reclamació administrativa. Tot això, afegit a una informació malintencionada difosa per alguns SSTT 
contrària a la pròpia normativa del Departament, que ha comportat que un col·lectiu significatiu de professorat s’hagi 
vist obligat a agafar reduccions de jornada contra la seva voluntat sota l’amenaça d’expulsió de la borsa.

A més, el canvi, decidit unilateralment per la seva direcció general, dels dies de nomenament implica una pitjor 
cobertura de les substitucions, ja que els centres triguen més dies a rebre la substitució i l’han de cobrir amb els seus 
propis mitjans i en molts casos provoca canvis de substitució i no permet la continuïtat del mateix substitut o substituta 
al mateix centre, amb el perjudici general per a la marxa del centre que això comporta.

Sense oblidar que paral·lelament empitjora les condicions dels contractes del personal substitut, a qui sostrau dies de 
cobrament salarial i de serveis prestats.

L’economicisme del Departament 
agreuja la precarització laboral 
i el funcionament dels centres
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Finalment un exemple més del menyspreu amb què tracta els seus treballadors i treballadores, el Departament ha tret 
la llista provisional dels admesos a l’última convocatòria de borsa (mes de juliol), excloent-hi per una errada informàtica, 
reconeguda explícitament, un nombrós grup de persones que havien presentat la documentació correctament i que ara 
no poden accedir a les substitucions mentre que la resta del personal del seu mateix bloc de la borsa ja n’està agafant.

Malgrat, que pel seu càrrec, entenem que ha de tenir coneixement d’aquests fets, els hi reiterem, perquè, atesa la 
seva gravetat, s’han d’aplicar solucions immediatament. Tot plegat li tornem a exigir la convocatòria urgent d’una mesa 
sectorial de negociació amb la finalitat:

- d’establir models de contractació de mitja jornada i sencera,
- d’introduir canvis substancials en els procediments de nomenaments,
- i fer nomenaments diaris per garantir la real cobertura de les substitucions des del primer dia i
- millorar l’atenció que ofereixen pels SSTT al professorat.
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