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Des de l’endemà de les eleccions generals 
(dilluns 21 de novembre de 2011) el Depar-
tament d’Ensenyament, unilateralment, ha 
deixat de fer nomenaments de substitucions 
els dilluns.

USTEC·STEs (IAC) denuncia que la nor-
mativa de la gestió de la borsa per al curs 
2011-2012 publicada al DOGC núm. 5883 de 
20 de maig de 2011 obliga el Departament a 
“normalment” fer nomenaments els dilluns, 
dimecres i divendres.

Aquesta anomalia fa 3 mesos que dura i, 
per tant, USTEC·STEs (IAC) ha presentat 
un requeriment al Departament on exigeix 
que s’acabi amb aquesta actuació, que es 
compleixi la normativa i que es retorni a la 
realització dels nomenaments els dilluns.

Paral·lelament, USTEC·STEs (IAC) facilita 
un model de reclamació als/les substituts/
es nomenats/des en dimecres i que ja 
complien les condicions per ser nomenats/
des el dilluns anterior (ja estava disponible 
i ja es tenia constància de la baixa). En 
aquesta reclamació s’hi exigeix el sou i 
els serveis prestats dels dos dies perduts 
en no ser nomenat/da dilluns, a causa de 
l’incompliment que fa el Departament de la 
normativa establerta.

USTEC·STEs (IAC) denuncia que 
aquest no és pas l’únic incompliment de 
la normativa (s’estan deixant de cobrir 
les substitucions de curta durada) i, en 
conseqüència, vol animar la comunitat 
educativa dels centres a demanar 
responsabilitats legals al Departament pels 
danys o perjudicis que es puguin ocasionar 
(personals, materials o pedagògics) quan 
l’alumnat no sigui atès amb el personal 
docent necessari que estableix la llei, ja 
que, les conseqüències que se’n derivin 
superen l’àmbit de l’escola i passen a ser 
responsabilitat del Departament des del 
moment en què s’incompleix la normativa. 

El ministeri deroga els 
“nous”temaris 
d’oposicions

El 7 de febrer s’ha publicat el BOE en què es deroguen els temaris per 
oposicions a la funció pública docent publicats al novembre de 2011. Així 
doncs tornen a estar vigents els temaris publicats al 1993. USTEC·STEs 
(IAC) denuncia la confusió que s’està creant entre els opositors amb 
aquestes mesures i exigeix la restitució dels diners invertits pels opositors 
en acadèmies privades en uns temaris que han estat vigents 3 mesos 
durant els quals han estat convocades oposicions en algunes comunitats 
(entre les quals no hi ha la catalana) 

A més, un dels motius que esgrimeixen en el preàmbul del BOE on 
es deroguen els temaris, ha estat que el ministeri té previst “revisar” el 
sistema d’accés a la funció pública docent amb un altre canvi de temaris. 
Des d’USTEC·STEs cal que recordem al nou ministre que el principal 
punt que ha d’incloure portar qualsevol nou sistema d’accés és la 
incorporació a la funció pública, en unes condicions estables i  fixes, dels/
les docents que ja estan treballant en el sistema educatiu públic.
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nomenaments els dilluns


