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USTEC·STEs (IAC) en la reunió amb la nova consellera 
de divendres 26 de febrer li hem comunicat les nostres 
reivindicacions. Amb la demanda d’una convocatòria 
d’una Mesa Sectorial volem que temes que reivindiquem 
per negociar-los siguin prioritaris per al nou Govern 
amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’Ensenyament 
i, alhora, les condicions de les persones que hi treballen. 

Sra. Consellera,

USTEC·STEs (IAC), com a sindicat majoritari a 
l’Ensenyament públic del nostre país, vol comunicar-
li les nostres reivindicacions per millorar la qualitat de 
l’Educació pública en aquesta nova etapa de la Conse-
lleria.

En la línia que proposa la ILP defensarem l’educació pú-
blica, gratuïta i de qualitat: ni privatització, ni externa-
lització i l’eliminació progressiva dels concerts. En aquest 
sentit, entenem que la LEC i el seu desenvolupament van 
en contra de la qualitat de l’Ensenyament públic. Ens tro-
barà completament en contra del foment de la privatitza-
ció, l’arbitrarietat, la jerarquització, l’avaluació punitiva 
i els rànquings que significa desenvolupar aquesta Llei.

On sí que ens trobaria al seu costat seria en la no-aplicació 
de la LOMCE i altres decrets estatals com el RDL “Wert” 
14/2012 (horari lectiu, substitucions 1r dia i increment 
de ràtios). Però la no-modificació de la convocatòria de 
direccions fa pensar que les intencions fetes públiques i les 
seves intencions reals o pràctiques estan ben allunyades.

També cal la reversió urgent de les retallades aplicades als 
serveis públics. A tal efecte hem demanat la convocatòria 
d’un gran procés negociador pel retorn, com a mínim, a 
les condicions laborals anteriors a les retallades, negocia-
des en una Mesa Sectorial de Negociació REAL que eng-
lobaria, entre altres, els següents aspectes:

• Retorn a l’horari lectiu: 18h SEC, 23h PRI i del perso-
nal que treballa en centres d’adults.
• Substitucions des del 1r dia i des de l’1 de setembre.
• Retorn pagues extres robades.
• Retorn al cobrament del juliol per part del personal 
substitut.
• Eliminació de la prova pilot de les substitucions a dit 
i la seva no-generalització.
• Increment del professorat als centres educatius: retorn 
de les hores als centres educatius per desdoblaments i 
coordinacions.
• Retorn al cobrament de les baixes al 100% en tots els 
casos.
• Retorn a les 24 h d’horari fix als centres de secun-
dària i d’adults.
• Disminució de ràtios.
• Estabilitat del personal interí: convocatòries d’oposi-
cions amb una oferta suficient, amb un sistema d’accés 
que garanteixi l’entrada al personal que està treballant 
al sistema públic i amb un acord del professorat interí 
per al personal que no les aprovi.
• Homologació retributiva del personal interí, laboral i 
especialista: recuperar que tots els estadis siguin cada 6 
anys i que tots els col·lectius els cobrin.
• Retorn al cobrament al 100% de la reducció durant el 
1r any del fill/a.
• Aplicació de tots els acords que es produeixin a la 
Mesa General de Funció Pública a tot els empleats i 
empleades del Departament d’Ensenyament.

USTEC·STEs (IAC)
Barcelona, 26 de febrer de 2016

Un conjunt de demandes que només podrem aconse-
guir amb la mobilització.

DEMANEM LA CONVOCATÒRIA D’UN PROCÉS 
DE NEGOCIACIÓ PER RECUPERAR LES CONDI-
CIONS LABORALS PERDUDES:




