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Tercer
comunicat
IAC
sobre la
negociació

Decidirà la privada la
jornada intensiva de la pública?
El dia 29 de gener es va celebrar la tercera
sessió de negociació amb el Departament
d’Educació. En aquesta reunió es varen
abordar
dos
temes:
substitucions/
nomenaments i calendari escolar.
Les primeres pressions sindicals han
fet algun efecte. El Departament es va
comprometre que, encara que no hi hagi
acord, incrementarà en un dia més (dilluns)
els nomenaments, que ara es faran dilluns,
dimecres i divendres i que el professorat no
haurà d’estar present als centres la primera
setmana d’aquest proper juliol i, per tant,
no modificarà l’ordre de calendari del curs
2009-10.
No obstant, llevat d’aquest gest, les
negociacions s’han estancat, ja que el Departament es manté
en la mateixa actitud i les mateixes propostes que ja va
anunciar el primer dia.

Substitucions

Incrementar un dia més els nomenaments hauria de
suposar una millora tant en el nombre de contractes com
en la cobertura de les substitucions en els centres. No
obstant, s’haurà de veure en la pràctica si això és així, ja
que es posarà en marxa a partir del 8 de febrer. Veurem si
amb aquesta mesura es cobreixen les substitucions des del
primer dia o es tracta simplement d’una remodelació del
treball administratiu. USTEC·STEs exigeix al Departament
nomenaments diaris i un compromís públic i per escrit
que cobrirà les substitucions en els centres públics des del
primer dia.
Així mateix, el Departament es va negar taxativament a
acceptar que la presa de possessió en el centre del personal
substitut es realitzi el mateix dia del nomenament, tal com
es feia fins aquest curs, per tal d’evitar el cobrament d’un dia
més i dels cap de setmana al personal substitut.
El Departament també es va negar a plantejar-se que els
nomenaments siguin de mitja jornada i de jornada sencera
i posar d’aquesta manera, fi a la contractació de jornades
inferiors a les esmentades. El tancament del Departament és
absolut en aquestes dues qüestions, tant per al que resta de
curs com per al proper.
Els sindicats vàrem plantejar i defensar un seguit de
propostes de canvis en la realització dels nomenaments
telemàtics ( possibilitat de triar nomenament amb
coneixement de les vacants abans dels nomenaments,
així com també de l’ordre de les persones convocades i
de les places adjudicades; actualització de la borsa amb

més freqüència; preferències comarcals
dins dels àmbits territorials triats...).
En definitiva, que es traslladés als
nomenaments telemàtics la mecànica dels
nomenaments presencials.
El Departament va exposar que la
majoria de propostes eren irrealitzables
o plantejaven grans dificultats tècniques
(??!!); no obstant, es va comprometre a
estudiar-ne alguna.

Calendari escolar

EL Departament no modificarà la
proposta d’ordre de calendari escolar
per als cursos 2010-11 i 2011-12. Ara bé,
estaria disposat a introduir un protocol
en les instruccions d’inici de curs que desenvolupés l’article
9 del projecte d’ordre que es refereix genèricament a
modificacions excepcionals del calendari.
Aquest protocol, segons el Departament, hauria d’incloure
raons objectives (climatològiques...) que justifiquessin la
necessitat de la jornada intensiva al juny, que concediria el
director dels SSTT amb caràcter general, a petició de tots o
d’una majoria àmplia de les direccions dels centres d’una
zona de matriculació.
La resta de la proposta de calendari no variaria: inici
de curs amb alumnes el 7 de setembre, una setmana de
vacances escolars al febrer, el professorat als centres durant
la primera setmana de juliol i el 7 de gener de 2011 lectiu.
Aquesta proposta no només és del tot insuficient, sinó
que constitueix un escarni per a tot l’ensenyament públic,
ja que el Departament amb aquesta proposta fa possible
que la decisió sobre la jornada intensiva de la xarxa pública
quedi en mans de les direccions dels centres privats
concertats.

Necessitat de capgirar la situació

Tres sessions després d’iniciat el procés, la sensació
és absolutament decebedora, tot sembla indicar que el
Departament pretén guanyar temps dilatant el procés
de negociació sense cap voluntat d’ entrar seriosament
a abordar les reivindicacions plantejades, que es limiten
a recuperar determinades condicions laborals que el
Departament ha trencat unilateralment.
Els sindicats representatius haurem de plantejar-nos
seriosament i unitàriament quina sortida donem a aquesta
situació. USTEC·STEs considera que si la setmana vinent el
procés de negociació es manté en la mateixa línia dilatòria
ens plantejarem reprendre el calendari de mobilitzacions.

