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Eleccions sindicals 2006
D’IMPUGNACIONS VIRTUALS I DEBATS ( ara mateix) ARTIFICIALS
Primer de tot, hem de deixar ben clar que USTEC•STEs ha defensat i continuarà defensant l’adaptació de les
juntes de personal docent a l’estructura organitzativa de l’Administració. En aquest sentit, USTEC•STEs ha reclamat
sempre a l’Administració 8 juntes de personal corresponents a les 8 delegacions territorials.

ELS FETS
El 21 de juny de 2006 es produeix un canvi legislatiu significatiu que obre la porta a la modificació de les juntes
de personal. L’article únic apartat 2 de la Llei 21/2006, que modifica l’article 7.5 de la Llei 9/87, dicta: “Previa negociación y acuerdo con las organizaciones sindicales legitimadas según lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la
ley orgànica 11/85 de dos de agosto, de libertad sindical, los órganos de gobierno de las Administraciones
Públicas podrán modificar o establecer Juntas de personal en razón del número o peculiaridades de sus colectivos, adecuando las mismas a las estructuras administrativas y/o a los àmbitos de negociación constituidos o que se
constituyan”
En aquest nou context, per iniciativa d’USTEC•STEs, els tres sindicats representats a la mesa sectorial de personal docent presenten el 21 de juliol un escrit per reclamar de l’Administració les 8 juntes de personal al territori de
Catalunya.
Al mes de setembre el Departament convoca una mesa sectorial on es negocia el tema de les 8 juntes de personal. La mesa es tanca sense acord. Paral•lelament, la Direcció General de la Funció Pública contesta l’escrit de
juliol comunicant-nos la negativa de l’Administració a constituir 8 juntes de personal. El mateix 8 de setembre al matí,
els tres sindicats ens reunim amb el director general de la Funció Pública, que torna a ratificar la seva posició com
a posició del govern.
El mateix dia 8, un cop acabada la reunió i veient impossible la negociació, USTEC•STEs demana als altres dos
sindicats de fer la convocatòria a les 4 JJPP provincials per afavorir un procés electoral transparent i sense problemes afegits.
Un sindicat, CCOO, decideix unilateralment preavisar 8 juntes de personal, dues de legalment constituïdes, Lleida
i Girona, i les altres 6 sense entitat jurídica, i, en conseqüència, inexistents. Per això, aquests 6 preavisos mancaven de validesa legal i en la pràctica les eleccions sindicals a Catalunya quedaven dividides en dos blocs. Es convocaven per al 30 de novembre a Lleida i Girona, però no hi havia convocatòria per a Barcelona i Tarragona.
USTEC•STEs i UGT vam preavisar les 4 juntes de personal de les 4 províncies, per tal de donar validesa a les
eleccions en tot el territori de Catalunya.
Per altra part, malauradament, també el govern de la comunitat de Madrid es va negar a crear 5 juntes de personal i les eleccions s’hi realitzaran també el dia 30 a una junta provincial.

RAONS D’UNA CONVOCATÒRIA
USTEC•STEs, malgrat haver defensat les 8 juntes de personal, convoca les eleccions a 4 juntes per les següents
raons:
a)

USTEC•STEs entén que la negociació s’ha tancat sense acord i els òrgans de govern de l’Administració no
modificaran les juntes de personal actuals. L’Administració no deixa cap escletxa oberta ja que compleix la llei
en negociar, però no arriba a acords i ens remet a les modificacions territorials i d’estructura organitzativa que
surtin del desenvolupament de l’Estatut de Catalunya. Així doncs, no fer-ho suposava ajornar les eleccions
sine die, i sense tenir cap garantia real de canvi.

b)

Davant aquesta situació USTEC•STEs entén que les eleccions s’han de realitzar quan acabi el mandat de les
juntes de personal, ja que, si no, un cop acabat el mandat, els delegats i delegades i la representació sindical
mancarien d’autoritat moral davant un professorat que té tot el dret d’elegir els seus representants, i encara
més, en un moment tan controvertit. Ajornar les eleccions sine die, només podria ser interpretat com una
manca de responsabilitat, de no voler passar comptes davant el professorat.

EL PERQUÈ D’UNA IMPUGNACIÓ
CCOO va presentar el 9 d’octubre una impugnació a les meses electorals coordinadores de Barcelona i Tarragona,
però curiosament no presenta cap escrit a Lleida i Girona.
Aquesta impugnació que pretén la nul•litat de les eleccions, es basa en el fet que “els dos sindicats convocants
hem preavisat a la junta d’àmbit provincial i això es contradiu amb les nostres reiterades demandes de 8 juntes“.
Aquesta impugnació no té cap base legal i, per tant, no modificarà res. L’únic que pot pretendre és introduir un debat
artificial que desviï l’atenció dels temes que han de presidir el debat electoral.
Aquests dies als centres hem de continuar debatent, entre altres temes, sobre:
- El Pacte Nacional i les seves conseqüències per a l’ensenyament públic i el privat concertat.
- Per què sisena hora sí i increment de plantilles per al tractament de la diversitat no,
- La sisena hora i l’addicional 30 de la LOE, que obre la porta per a la negociació en 6 anys de la gratuïtat a la
privada concertada.
- Com hem d’abordar el cobriment de les substitucions a tots els centres.
.- L’accés a la funció pública docent.
- Per què es flexibilitza l’objectivitat als nomenaments.
- Quin model d’autonomia de centres pretén imposar el Departament.
- Com ens oposem els propers anys als intents d’introducció de models de gestió privada a l’ensenyament públic,
des de la dispersa i polaritzada realitat sindical actual.
- La necessitat d’enfortir i dotar de mitjans un sindicat de l’ensenyament fort que sigui un instrument eficaç per
defensar l’ensenyament públic i les condicions de treball del seu professorat.

POSICIONAMENT CLAR

USTEC·STEs

USTEC•STEs manifesta que continuarà esmerçant tots els esforços al seu abast, tant en solitari com unitàriament,
per aconseguir que les eleccions del 2010 se celebrin a les 8 juntes de personal o, en el seu defecte, a una organització de la representació sindical adaptada a les estructures administratives que en millori la representativitat tant
qualitativament com quantitativament.
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