
USTEC·STEs crida al personal laboral a 
participar activament en les mobilitzacions que 
es convoquin en defensa de l’ensenyament públic 
i dels serveis públics en general i per aturar la 
política de retallades pressupostàries i de personal 
que ens estan afectant com a personal laboral 
d’Ensenyament. Una política de retallades que el 
govern de la Generalitat està duent a terme, i que 
preveu incrementar en un futur immediat, en tot el 
sector públic. 

En concret, el personal laboral de l’ensenyament 
públic ha quedat afectat, a més de per les passades 
retallades salarials, per una reducció de plantilla 
que s’ha concretat  en una reducció global de la 
seva massa salarial bruta (més de 4 milions d’euros 
menys que l’any passat),  en la pèrdua de llocs de 
treball del personal no fix (TEI) a educació infantil i 
en la no-cobertura de llocs de TEI en determinades 
escoles on les TEI que hi treballaven el curs passat en 
aprovar les oposicions a educadora s’han traslladat 
a les llars d’infants.

USTEC·STEs constata i denuncia que aquesta 
política del govern està generant un alt grau 
d’incertesa laboral en general, però sobretot 
entre el personal de la borsa de treball, sotmès a 
procediments de provisió que pateixen una notable manca 
de transparència (per exemple, en algun centre de recursos 
d’algun SSTT s’ha proposat a dit  personal fisioterapeuta 
saltant-se el número i el Departament ho ha permès amb 
una clàusula a la borsa).

A més, cal dir que la manca de respecte del Departament 
d’Ensenyament pel seu personal, per la normativa i pels 
acords amb les organitzacions representatives és inesgotable 
i aprofita la feblesa dels sindicats confederals majoritaris per 
introduir formes de gestió privada sense tenir en compte la 
borsa de treball.

En definitiva, som davant un procés de precarització 
laboral amb un greu empitjorament de les condicions de 
treball que busca l’abaratiment dels costos laborals per tal 
de fer  més permeable en el futur el lliurament del sector 
a la gestió privada; és a dir, al negoci i benefici privat amb 
diners públics.

Considerem que aquestes retallades són un atac directe a 

la qualitat d’un servei que quedarà significativament afectat 
amb la seva aplicació ja que, alhora, suposen un increment 
de la càrrega de treball per a la resta del personal.

Com en d’altres àmbits, la política educativa i de personal 
del Departament d’Ensenyament fa recaure el pes de la 
crisi en els seus treballadors i les seves treballadores i el 
discurs oficial que tothom ”s’ha d’estrènyer el cinturó” és 
radicalment fals, ja que és prou evident que els culpables 
de la crisi estan aconseguint encara més beneficis i, massa 
sovint, inverteixen els nostres estalvis i obtenen beneficis 
dels nostres impostos amb la complicitat d’uns governs 
disposats a acabar amb l’Estat del Benestar per afavorir 
l’enriquiment d’una selercta minoria social.

Per tot plegat, treballadors i treballadores públiques 
hem de caminar conjuntament al costat de la ciutadania 
en la defensa dels serveis públics i dels drets socials, amb 
l’objectiu d’aturar l’aplicació d’unes polítiques que tan sols 
pretenen liquidar l’Estat del Benestar. 
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No a les retallades 
Defensem els nostres 
llocs de treball
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