
Just un dia abans que convoquéssim la roda de premsa 
per anunciar el calendari de mobilitzacions (amb vagues 
incloses), el Departament d’Educació ens va convocar 
d’urgència a una Mesa Sectorial per establir un calendari 
de negociació sobre els aspectes que tenen repercussió 
en qüestions de caràcter laboral en els decrets que 
desenvolupen la LEC i que ara es concreten en el decret 
d’autonomia, l’actual sistema de cobertura de substitucions, 
els efectes laborals del nou calendari i propostes de calendari 
per tractar altres temes. 

Curiosament, són 4 dels punts que hi havia en la 
plataforma que havíem pactat amb tots els sindicats, i ara 
el Departament ens transmet la “seva voluntat d’iniciar 
una nova etapa” de relacions més constructives amb les 
organitzacions sindicals i de negociar aquells aspectes que 
tenen relació amb les condicions laborals del professorat. 
Al mateix temps que subratlla la seva preocupació pel 
“malestar en els centres” 

Els sindicats, hem fet saber també la nostra voluntat de 
negociar, però hi posem dues condicions prèvies:

lQue es paralitzi la discussió del decret d’autonomia en 
el Consell Escolar de Catalunya, fins que no hàgim negociat 

els aspectes que afecten les 
condicions laborals del 
professorat. No té cap sentit 
que el CEC estigui discutint 
un decret mentre s’està 
negociant per esmenar-lo.

lQue no es publiqui 
l’ordre del nou calendari 
fins que no s’hagi acabat la 
negociació.

Propostes del Departament
1. Sobre el decret d’autonomia
l La seva intenció és aprovar-lo al final d’aquest curs o 

a l’inici del proper. Un fet que posem en dubte, ja que 
ens fa l’efecte que volen aprovar-lo abans que surtin les 
Instruccions d’inici de curs i en paral·lel al curs polític. En 
tot cas, el volen aprovar abans que s’acabi la legislatura 
actual.

l Intentaran ajornar tres setmanes el debat al consell 
escolar 

2.Sobre el nou calendari escolar
l  No canviaran l’ordre del nou calendari per al 2010-2012
l La setmana de juliol no serà obligatòria aquest curs. 
l Jornada intensiva: l’article 9 de la nova ordre permet 

establir un protocol per poder fer-la, amb les condicions 
que sigui una decisió de la zona educativa (de tots els 
centres, tan públics com privats) i que s’accepti per part 
del consell escolar dels centres… Proposen negociar 
aquest protocol:

l Parlen que s’ha de “flexibilitzar” el final de curs de 
secundària, ja que els últims 15 dies els horaris i les 
tasques són diferents.

l Es poden estudiar també altres propostes que “no 
modifiquin l’ordre 2010-2012 en referència al juliol: el 
professorat podria restar “a disposició” del centre per 
allò que sigui necessari per preparar el nou curs.

3. Sobre les substitucions
l Han fet un estudi i els resultats no coincideixen amb el que 

diuen els centres i els sindicats.
l Diuen que es poden comprometre a canviar els dies i fer 

nomenaments els dilluns, dimecres i divendres.
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l Estan disposats a revisar el programa de nomenaments 
telemàtics, per tal de fer-los més transparents. Es pot 
millorar el programa informàtic.

4.Altres qüestions
USTEC·STEs i la resta de sindicats de la mesa exposem 

la necessitat de revisar els criteris dels nomenaments 
telemàtics, la necessitat de retornar a les contractacions de 
mitja jornada i jornada sencera i de negociar les plantilles i 
ens comprometen a presentar un calendari amb aquestes i 
altres qüestions.

Consideracions d’USTEC·STEs
Malgrat que el Departament ha desoït sistemàticament 

les propostes unitàries de negociació durant aquests dos 
últims anys i que no fa aquesta proposta de negociació 
per voluntat pròpia, sinó perquè s’anava a enfrontar a un 
calendari de mobilitzacions en un any delicat per al govern, 
cosa que no li atorga cap mena de credibilitat ni confiança,  
USTEC·STEs manifesta la seva voluntat de negociar perquè 
entén que és la via per redreçar l’actual situació i aconseguir 
materialitzar millores que l’ensenyament públic necessita. 
No obstant, considera que les propostes realitzades per la 
conselleria en la primera reunió es mouen en el terreny de 
l’ambigüitat i són del tot insuficients.

Ens preocupa que l’objectiu del Departament pugui 
ser aprofitar aquesta treva i dilatar les negociacions per 
reduir el marge de temps que faci les mobilitzacions. De 
fet, la conselleria ha filtrat a la premsa unes propostes 
massa genèriques amb certa pretensió desmobilitzadora i 
no sembla pas disposada a ajornar el debat en el Consell 
Escolar de Catalunya, ja que ha fet una nova convocatòria 
d’aquest organisme per al dimecres 27 de gener per tal de 

continuar debatent el decret d’autonomia.

El Consell Escolar de Catalunya és un òrgan purament 
consultiu i, per tant, els seus dictàmens no obliguen el 
Departament a introduir canvis en el decret d’autonomia,  
però un cop complert el tràmit en el Consell Escolar de 
Catalunya, el Departament ja no tindria impediment legal 
per publicar-lo  al DOGC. La qual cosa influeix d’una 
manera determinant en les negociacions i situa la part social 
en un clar desavantatge, ja que hauria de negociar amb la 
pressió de trobar-se l’esmentat decret qualsevol dia en el 
DOGC.

D’altra banda, si el conseller, tal com ha expressat al 
Parlament de Catalunya i als mitjans de comunicació,  vol 
recuperar el clima de confiança, que només la seva actuació 
ha trencat, hauria de proposar una negociació subjecta al 
principi jurídic de “bona fe” i portar al Consell Escolar de 
Catalunya un decret d’autonomia que recolli els possibles 
acords assolits; si no es fa així es menyspreen el valor de 
la negociació col·lectiva i el treball del Consell Escolar, o 
simplement s’està pensant en no arribar a acords.

USTEC·STEs posarà tots els esforços al seu abast per entrar 
a negociar amb propostes unitàries de tots els sindicats i al 
mateix temps impulsarà un procés d’informació i debat als 
centres sobre el desenvolupament de les negociacions. 

USTEC·STEs fa una crida als centres a no abaixar la 
guàrdia, a seguir de prop el desenvolupament de les 
negociacions i a debatre, per  si fos necessari, sobre les 
convocatòries de mobilitzacions que haurem de realitzar 
per portar la negociació a bon port.
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