
MESA SECTORIAL D’EDUCACIÓ 14/05

Us oferim un resum dels punts més importants que es van tractar a la Mesa Sectorial de negociació

de Personal Docent no Universitari.

1. Actualització de la borsa de treball de personal interí

L’administració presenta una resolució que és la mateixa que l’any passat amb l’actualització de dates

per al curs 20-21 i amb l’afegit dels nous inscrits a la borsa.

1.1 Nous inscrits a la borsa

Des de la Intersindical-CSC, en el nostre torn d’intervenció, celebrem primer de tot els canvis que

hi ha hagut a favor dels nous inscrits a la borsa, els quals seran inclosos en el grup 1 i baremats per

serveis prestats l’última setmana de maig, i podran participar en les adjudicacions d’estiu, per a les

quals ja podran omplir l’aplicatiu  que s’obrirà de finals de maig fins a principis de juny. Pel que fa als

nous inscrits  sense serveis  prestats demanem que siguin afegits  a la llista  amb caràcter  definitiu

abans dels primers nomenaments del curs que ve, un fet que el Departament accepta.

1.2 Modificació de dades i exigència de comunicació amb els docents

Per al curs que ve, com sempre, s’estableixen diversos períodes de modificació de dades.  Des de la

Intersindical-CSC hem insistit, en solitari, en la necessitat que el Departament es comuniqui

sovint  i  de manera  directa  amb els  seus  treballadors. Creiem que l’empresa  és  la  responsable

d’avisar els seus treballadors sobre actuacions, tràmits i dates importants que poden afectar les seves

condicions de treball i els seus drets. 

La resposta de l’administració en aquest punt és clara i directa per a nosaltres. Diuen que això no

és així. Afirmen que l’administració no donarà informació directa als seus treballadors de coses

com la modificació de dades, i expliquen que per això i per la resta de coses és el treballador qui n’ha

d’estar pendent i ha d’anar a buscar la informació al web o als canals informatius del Departament.

Conclouen que ells només enviaran informació de coses molt urgents o molt importants. 



Celebrem  haver  rebut,  per  fi,  una  resposta  clara  en  aquest  àmbit  després  que  se’ns  ignorés

reiteradament com si això no fos un tema important.  Ara que hem rebut aquesta negativa tan

explícita pensarem quines són les iniciatives i mesures més adequades per garantir els drets dels

treballadors de l’educació en aquest aspecte. Ens agradaria que la resta de sindicats se sumessin a

aquestes  demandes,  perquè  creiem  que  un  sindicat  no  és  l’encarregat  de  fer  les  tasques

administratives, de gestió i d’informació del Departament d’Educació, i ara que tenim representació

a l’educació lluitarem per canviar aquesta deficiència que fa anys que s’arrossega i es tolera.

2. Adjudicacions per a l’1 de setembre de 2020

Se’ns explica la resolució sobre adjudicacions d’estiu amb les novetats que inclou. En general fan

referència a afegir l’opció telemàtica a tots els tràmits i les noves dates. A l’apartat de les entrevistes

per accedir a una plaça vacant s’hi afegeix un membre més del claustre i s’explicita que no es poden

fer preguntes fora de l’àmbit professional. Les propostes de no continuïtat han de ser notificades i

documentades a l’afectat. Es parla també d’un pla de resposta a la dificultat amb el qual s’intentarà

facilitar les comunicacions dels docents amb els serveis territorials, però encara està per concretar.

2.1 Entrevistes

Des de la Intersindical-CSC expliquem que vam rebre amb sorpresa la resolució perquè esperàvem

que desapareguessin certes coses, com les entrevistes. No és una novetat que estem radicalment en

contra del decret de plantilles, però encara ens sorprèn més que en la situació actual se segueixi

aplicant. Amb el manteniment de les entrevistes, que ja facilitaven la discriminació,  ara hi afegim

més col·lectius a ser igualment discriminats, atès que el conseller Bargalló va afirmar que tothom

considerat col·lectiu de risc hauria de fer teletreball i no trepitjar els centres previsiblement durant

tot el curs.

Així, doncs,  considerem que tots els col·lectius de risc per la COVID-19 seran discriminats o,

com a  mínim,  hauran de  patir  per no ser-ho. Demanem directament  si  pretenen que la  gent

dissimuli que és col·lectiu de risc, o què passarà quan els convoquin a una entrevista presencial i

hagin de dir que no hi poden anar, atès que la resolució contempla entrevistes presencials i virtuals.

Caldrà amagar la panxa d’embarassada? Caldrà dissimular la tos? Amagar el ventolin? No dir l’edat si

en tens més de 60? S’han d’eliminar urgentment les places atorgades per mitjà d’una entrevista.



La resposta de l’administració educativa és que es deixarà clar en les instruccions d’inspecció sobre

les  entrevistes,  que  no  seran  públiques,  però  en  les  quals  s’hi  contemplarà  que  les  persones

vulnerables han de ser protegides i que la seva situació no pot influir en la selecció. Demanen que els

sindicats fem seguiment de les  entrevistes  i  intentem detectar  discriminacions i  denunciar-les al

Departament perquè hi intervinguin.

Des  de  la  Intersindical-CSC  els  diem  que  si  la  norma  propicia  (o  fins  i  tot  fomenta)  la

discriminació  el  que  s’ha  de  fer  és  eliminar  la  norma,  no  demanar  als  sindicats  que fem un

seguiment i que ens convertim en supervisors o policies de les entrevistes perquè està clar que hi

haurà aquests problemes.

2.2 No continuïtats

Sobre les no continuïtats, nosaltres faríem una esmena a la totalitat al tema de les continuïtats i no

continuïtats, però com que l’administració no està disposada a canvis radicals, com a mínim exigim

que s’estableixin criteris i justificacions clares i concretes a l’hora d’aplicar aquesta mesura, perquè el

redactat actual és tan laxa que pot permetre males pràctiques i interessos ocults amb molta facilitat.

Atenent el fet que tots els sindicats critiquen aquest tema, el Departament diu que prenen nota de les

reivindicacions i les estudiaran.

2.3 Perfils i nomenaments

Des de la Intersindical-CSC exposem que, ja que es volen mantenir els perfils, les adjudicacions

per perfil han de ser per número d’ordre. Que hi hagi perfils no justifica en cap cas l’adjudicació

a dit de places, sinó que la borsa i el número d’ordre permetria aplicar un sistema just i respectuós.

Cal evitar, com amb les entrevistes, totes les situacions que alimentin el nepotisme, perquè coneixem

casos de mals usos d’aquests perfils professionals, donant places creades per perfils que després no

s’apliquen (perfil lingüístic que no fa res en anglès, per exemple), sinó que hi ha altres interessos

opacs.

Critiquem un altre punt que afirma que les persones nomenades s’han de posar en contacte amb el

centre per iniciativa pròpia per facilitar les seves dades personals i administratives. Creiem que això

no ho ha d’establir així la resolució, sinó que, en tot cas, hauria de ser a la inversa. 



Des de l’administració  creuen que la  persona s’ha  de  posar  en contacte  amb el  centre  un cop

nomenada perquè és una necessitat, perquè hi ha d’haver una reducció de la incertesa dels centres.

2.4 Adjudicacions d’estiu

Sobre  la  selecció  de  centres  per  a  les  adjudicacions  d’estiu,  diversos  sindicats  demanem  que

s’elimini el mínim de 30 centres per jornada sencera i 10 per mitja jornada. Aquest criteri és un

greuge per als docents que participen en les adjudicacions d’estiu i que viuen en àmbits rurals o mal

comunicats, per exemple, perquè es veuen abocats a incloure en la seva llista de preferències centres

que no voldrien. L’administració diu que és un problema que fa cursos que s’arrossega. Ara s’ha

canviat que els interins hi participin voluntàriament, però mantindran de moment els límits mínims

perquè,  segons  ells,  l’aplicació  ja  està  feta  així  i  no  és  possible  canviar  això  amb  les  dates  tan

ajustades. Entenen que el fet de fer-ho voluntari ja ajuda a aquest tema i s’anoten el possible canvi per

al curs que ve.

Demanem també que el redactat sigui explícit pel que fa als requisits que cal tenir per a les

adjudicacions d’estiu, sobretot pel que fa al màster de professorat, ja que ara mateix és ambigu. Des

de l’administració s’explica que la data límit per a l’acreditació dels requisits per tots els del bloc 1

serà la data de publicació de les adjudicacions, és a dir, hi participarà tothom que tingui els requisits

entrats en aquella data de juliol.

Posem sobre la taula les oposicions de cuina, què passa amb les 27 persones afectades per tants

contratemps? Què passa amb els que van aprovar? I amb els que han de repetir les proves? Com han

de  presentar-se  a  les  adjudicacions  d’estiu?  Sobre  això,  els  representants  del  Departament

d’Educació expliquen que després de la preinscripció s’haurà de fer la previsió de com es poden fer

les proves massives i s’habilitaran centres per fer tot tipus de proves. S’han d’acabar les oposicions de

cuina abans de 31 d’agost si no hi ha una nova causa de força major. Les 16 persones que ja han estat

seleccionades seran funcionaris en pràctiques ja per a les adjudicacions d’estiu, a no ser que elles

demanin participar de nou a la prova pràctica. Les 8 persones que de moment estan suspeses són

interines i per tant s’han de presentar a les adjudicacions com a interins. 



3. Confecció de plantilles

La Intersindical-CSC no entenem que se’ns presentin uns documents sobre plantilles sense cap

canvi,  exactament  els  mateixos  documents  que  el  curs  passat,  quan  es  diuen  altres  coses

públicament,  com  que  caldrà  augmentar  plantilles  per  a  la  reducció  de  ràtios  i  la  situació

excepcional.

Creiem que si hi ha d’haver un augment de la plantilla, ens hem de tornar a trobar com més aviat

millor, és urgent que se’ns convoqui amb la modificació de plantilles i planificació del curs que ve

sobre la taula, i demanem que a l’estiu entrin ja les noves vacants d’augment de plantilla. Tampoc

veiem reflectida ni ben encaminada l’educació inclusiva, amb dotacions insuficients.

L’administració exposa que s’incrementen i es consoliden dotacions de l’educació inclusiva. També

expliquen que una cosa són les plantilles estructurals i l’altra què es farà al setembre, encara per

determinar.  S’haurà  de  veure  l’escenari  i  prendre  les  mesures,  s’hi  està  treballant.  Segons  el

Departament, es presentaran els temes quan estiguin madurs per evitar confusions.

En el segon torn d’intervenció sobre aquest tema, insistim que els documents no reflecteixen la

realitat que ve, s’està discutint d’uns documents sense sentit si això no és el que passarà el curs

vinent. Aquests documents segurament acabaran sent paper mullat  perquè l’administració admet

que el curs que ve encara està per planificar i per decidir tot per la situació de crisi  que tenim.

Afegim el tema de les  aules d’acollida, no entenem per què no es fixen uns criteris per tenir-ne, i

això provoca que se n’acabin tancant.  Sobre aules d’acollida ens diuen que no saben a quins casos

ens referim i que en mantenen molta part per matrícula viva.

4. Torn obert de paraula

4.1  Des  de  la  Intersindical-CSC  aprofitem  el  torn  obert  per  posar  sobre  la  taula  els  temes

següents:

- Què passa amb el cobrament dels tribunals de les oposicions de l’any passat?  Ho hem reclamat

insistentment i  tornem a fer-ho. Ens expliquen que amb el  cobrament de dietes hi  ha hagut un

problema amb l’aplicació, i es van retornar a les emissores i va quedar tot bloquejat fins a febrer. S’ha

enviat un correu personal a cadascuna de les persones (presidents de tribunals) indicant perquè no

s’han cobrat els diners i també la manera de fer-ho. Per fi creuen que falta poc per cobrar-ho.



- Per al curs vinent, què passarà amb la formació continuada del professorat, amb les sortides i

colònies, amb els centres que tenen sisena hora? A la Intersindical-CSC ens arriben preguntes de

com  quedarà  tot  amb  la  modificació  d’horaris  anunciada  i  ho  plantegem  a  la  mesa  perquè  el

Departament ho tingui en compte. La resposta és que sobre la formació de professorat de moment el

que ens poden dir és que es potenciarà la formació en TIC i la formació telemàtica. S’han d’establir

encara criteris sobre la majoria de coses que demanem, hi ha un equip de treball del Departament

que s’hi està dedicant. 

- Exposem que el Departament s’havia compromès a convocar una nova mesa sobre interins per

substitucions i el cobrament de juliol. Cal parlar urgentment dels nomenaments extraordinaris i

la resta de temes que afecten els substituts. Fa més d’un mes que estem esperant aquesta convocatòria

quan se’ns va dir llavors que seria aviat. Demanem que se’ns faci arribar una data ja d’una mesa

específica perquè és un tema que no pot esperar més. Tot el que ens diuen des de l’administració

educativa  és  que  dels  nomenaments  extraordinaris  no  hi  ha  novetats.  Tampoc  hi  ha  noves

instruccions sobre els  nomenaments de juliol,  encara.  Els  requisits  estan escrits  en un acord de

govern que ratificava un acord de la mesa. De moment no han arribat instruccions que hagi de

canviar, està en estudi. Segons ells, mentre no canviï res, les condicions són les que són. 

- Posem un cop més la reforma de l’FP sobre la taula després que es cancel·lés la convocatòria de

mesa específica d’FP. Que no se’ns convoqui són bones notícies? Hem d’entendre que no hi haurà

reforma curricular? Ens responen que encara no es pot dir que la reforma de l’FP no s’aplicarà el curs

que ve, quedem pendents de la mesa que s’acabarà convocant.  El que sí que ens diuen és que les

plantilles del curs 2020-2021 es calcularan amb l’antic criteri.

4.2 Altres informacions rellevants que dona l’administració

- El 4t i 5è estadi es cobraran en la nòmina d’aquest mes, previsiblement.

- El cobrament del juliol del 2016 necessita procediments complexos i tal com està ara tot és més

lent, però està en procés.

- Les resolucions es publicaran, en principi, el dia 20.

- Les persones acollides a l’article 25 tindran més temps per preparar les adjudicacions d’estiu perquè

és un tràmit més complex.




