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USTEC•STEs
(IAC) treballem per
l’estabilitat laboral
dels interins

USTEC·STEs denuncia des de fa anys la precarietat
laboral de molts treballadors i treballadores del Departament d’Educació, tant docents com laborals.
Aquesta precarietat, ara ja sancionada per la justícia
europea com a contractació en frau de llei per part de
l’Administració, comporta seriosos danys a la qualitat
de l’educació pública i greuges laborals als treballadors
i treballadores afectats, i només s’explica per les males
praxis de les diferents administracions de l’Estat, inclosa la Generalitat, durant molts anys.

societat i l’opinió pública siguin conscients d’un greu
problema que les concerneix i sobretot perquè la política doni una solució justa a un problema que ella mateixa ha creat. Hem acabat el curs amb una setmana de
mobilitzacions, i en farem tantes i tan contundents com
calgui, sense descartar-ne cap, fins que s’arregli la situació de greuge que pateixen tants companys i companyes, i que comporta efectes negatius pel que fa a la qualitat educativa del nostre país. Així mateix, ens estem
reunint amb els diferents partits polítics democràtics
amb representació al Congrés espanyol i al Parlament
Les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la de Catalunya perquè defensin el concurs de mèrits com
Unió Europea no garanteixen que el personal interí a solució definitiva per regularitzar aquesta injusta sipassi a ser fix, sinó que obliguen l’Estat i les Adminis- tuació.
tracions Públiques que posin fre a la desmesurada contractació temporal entre les plantilles estructurals (el Finalment, i pel que fa a l’àmbit estrictament de Ca40% sobre el total de docents i el 91% de laborals són talunya, també estem traslladat a les forces polítiques
interins). Així doncs, aquestes sentències podrien tenir democràtiques del Parlament que USTEC·STEs estarà
conseqüències no desitjades, segons com siguin aplica- al costat de qualsevol iniciativa parlamentària o goverdes a l’Estat. Si s’acaba convocant concursos oposició a namental que pugui dur estabilitat laboral al personal
l’estil tradicional, podria produir-se l’acomiadament de interí mentre no arribi la funcionarització per als domolts treballadors i treballadores que presten el servei cents o la fixesa per al personal laboral. En aquest sendes de fa anys. En canvi, si la voluntat política és estabi- tit, i amb la finalitat de millorar-ne la seguretat jurídica,
litzar plantilles a través de l’estabilització dels treballa- defensem la introducció d’esmenes a la Proposició de
dors que ja hi són, el resultat, a més de donar compli- Llei per a l’estabilització del personal interí que s’està
ment als requeriments europeus, serà just i equitatiu.
tramitant al Parlament de Catalunya, així com l’entrada
en vigor d’un Pacte d’estabilitat laboral a partir de l’1 de
Així doncs, ens trobem davant d’un problema creat per setembre d’enguany perquè cap treballador es quedi al
deixadesa política, però que també té solució des de la carrer.
política. Per això USTEC·STEs demana al Govern i al
Congrés de l’Estat voluntat per fer possible un concurs En qualsevol cas, entenem que el curs 2021-2022 serà
de mèrits que funcionaritzi, a partir de l’experiència i els un període en el qual concentrarem els nostres esforços
mèrits objectius, tot el personal docent que ja treballa a a reparar aquesta flagrant injustícia. I caldrà comptar
Educació. Pel que fa al personal laboral, encara és més amb la solidaritat del conjunt de docents i de personal
fàcil establir la fórmula del concurs de mèrits per fer-los laboral als centres. No es tracta de buscar un esforç deslaborals fixos, ja que això només depèn de la Generali- interessat: l’estabilitat del professorat interí i el personal
tat, amb un simple canvi del VI Conveni o establint-ne laboral educatiu és una peça estratègica per recuperar la
un de nou.
democràcia i la igualtat als centres.
Durant tot el curs, USTEC·STEs ha cridat els treballadors i treballadores a la mobilització contínua, tant a
través d’accions pròpies com també donant suport a les
diferents plataformes d’interins, amb la voluntat que la
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