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USTEC·STEs DENUNCIA LES CONDICIONS
QUE ELS SERVEIS TERRITORIALS EXIGIRIEN
PER APROVAR LA JORNADA INTENSIVA
El Director dels Serveis Territorials de Lleida ha
enviat un e-mail a les escoles d’aquesta demarcació
mitjançant el qual deixa clar que els seus SSTT només aprovaran la sol•licitud dels centres per fer jornada intensiva durant el mes de juny, en el cas que
l’acord s’assoleixi per majoria qualificada i a més hi
consti el vot positiu del/la representant de l’AMPA i
del/la representant de l’Ajuntament.

ció del territori i, si més no, del centre educatiu on
es treballa.

Si es confirmés aquesta primera comunicació oficial de l’Administració als centres, es posaria de
manifest que la declaració pública del conseller Maragall ha estat una simple declaració electoralista i
que la seva Administració no estaria disposada a
arbitrar un procediment democràtic per possibilitar
que els centres poguessin accedir a la jornada intensiva.

En aquest sentit, USTEC·STEs considera que, en
base al procediment administratiu, en un òrgan collegiat intersectorial no pot haver-hi dret de veto. Si
aquesta mesura prosperés constituiria un clar cas
de desviació de poder i en aquest sentit els nostres
serves jurídics estudiaran si això pot suposar prevaricació.

Així mateix, significaria que una vegada més el
conseller, amb el suport acrític de la premsa oficialista, hauria fet també aquestes declaracions amb la
intenció d’enganyar a un ampli sector del professorat perquè desisteixi la seva actitud reivindicativa en
el tema de les colònies i sortides, la qual cosa tornaria a posar de manifest la manca d’ètica i de valors
democràtics i de capacitat de diàleg del conseller.
Un cop més, el conseller pretén provocar l’enfrontament entre pares i mestres, ja que aquesta proposta dels SSTT de LLeida és una manera directa de
posar pals a la roda en el funcionament dels centres
i carregar sobre les AMPAs i els ajuntaments la responsabilitat de què no es faci la jornada intensiva.
Si la mesura només correspon a Lleida i la resta de SSTT fan propostes similars però diferents,
estaríem assistint a un nou intent de dinamitar les
condicions d’igualtat davant la llei que hauríem de
tenir tots els centres de Catalunya, la qual cosa podria significar condicions de treball diferents en fun-

Si, al final, aquesta mesura es portés a terme
també per la resta de SSTT representaria igualment
una agressió més contra el professorat, el seu dret
a la negociació col·lectiva i contra la democràcia en
els centres.

El conseller ha generat un problema on no n’hi
havia cap, ja que molts centres havien aprovat la
jornada intensiva en el seu moment per majories
qualificades o per consens. I ara en funció de com
vinguin els esdeveniments podria, si més no, acabar
portant a enfrontaments entre direccions, claustres,
AMPAs i ajuntaments.
USTEC·STEs exigeix al Departament d’Educació
que negociï amb les organitzacions sindicals representatives del professorat un únic procediment a
Catalunya per accedir a la jornada intensiva, en les
mateixes condicions per a tots els centres i per a tot
el professorat de primària. Un únic procediment que
possibiliti fer-la en aquells centres que ho desitgin.
Una jornada intensiva al mes de juny del 2011 de
quatre hores lectives, aprovada per majoria simple
del consell escolar i que, aquesta negociació, constitueixi un pas previ per a la negociació d’un nou
calendari escolar.

