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200 mestres substituts/es pendents de cobrar nòmines. 

Situació puntual o crònica anunciada del col·lapse dels Serveis Territorials?

Avui ha saltat als mitjans de comunicació la notícia sobre l’estat de 200 mestres substituts/es 
pendents de cobrar nòmines. 

El director general de Professorat i Personal de Centres Públics justifica la situació a la 
contractació d’una gran quantitat de professorat durant aquest inici de curs però, la veritat és 
que la saturació del personal Administratiu dels Serveis Territorials era una crònica 
anunciada, prèvia a la situació de confinament i d’emergència sanitària. Ara exposarem els 
detalls.

Ja a inicis de 2018 les nostres delegades sindicals representats d’ UGT PAS Educació, junt a 
altres sindicats, van fer una ronda d’assemblees pels Serveis Territorials, que va acabar amb 
la necessitat de traslladar a la Mesa Sectorial el greu problema de saturació i manca de 
personal administratiu que patien els diferents territoris. Com moltes vegades succeeix, 
l’Administració va fer  “pilotes enfora”, al·legant que el tema no era de la seva competència. 

Les accions sindicals van continuar amb una recollida de signatures, que es van entregar a 
Serveis Centrals, juntament amb un escrit on es posava en coneixement dels Serveis 
Territorials  la situació que s’estava patint. 

Després de vàries reunions amb càrrecs del Departament i responsables de tots els SSTT, 
l’Administració va poder confirmar que la situació era real i va proposar mesures per donar 
resposta a la situació. Però malauradament, com passa massa vegades, aquestes van 
quedar en paper mullat.

Finalment, a l’abril de 2019, les delegades d’ UGT PAS Educació es van veure obligades a 
denunciar els fets  a la Inspecció de Treball, que va elaborar un informe concretant una sèrie 
de requeriments. I llavors va arribar el confinament.

El que ha passat després, de tots/es és ben conegut. La reduïda  plantilla  dels Serveis 
Territorials, en alguns territoris encara més minsa per baixes i trasllats que no es cobrien, es 
va veure totalment col·lapsada per un allau de sol·licituds, preguntes i gestions que va 
sepultar els treballadors/es sota un volum de feina impossible d’abastar, generant un silenci 
administratiu i una situació d’indefensió, desinformació i col·lapse sense precedents. 

Tots els delegats i delegades d’UGT d’Educació Pública dels territoris ens vam veure 
profundament afectats/ades, així com els/les docents dels centres. Per aquest motiu, vam 
denunciar repetidament als diferents Serveis Territorials la greu situació de desbordament i 
de risc per la salut que estava patint el personal administratiu, així com la manca d’atenció i 
l’angoixa que es generava entre les docents. Quedava palesa la necessitat urgent de 
personal Administratiu, en uns Serveis Territorials que abans de la situació d’emergència ja 
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es trobaven amb una quantitat de personal insuficient.

A les darreres Meses Sectorials, UGT d’Educació Pública vam denunciar repetidament la 
situació. Mentrestant, l’atenció  directa es portava a terme amb sol·licituds de cita prèvia amb 
terminis d’un mes i l’atenció  telefònica desapareixia, degut al foment del teletreball. 

Però és a finals d’octubre quan sembla que tota aquesta lluita amb  l’Administració dona els 
seus fruits i rebem la comunicació de la contractació de 30 persones de personal 
administratiu, distribuïdes pels diferents territoris depenent de les necessitats, que es troben 
actualment en procés de formació. 

Per aquest motiu, UGT PAS Educació i UGT Educació Pública, encara que tard, celebrem 
que l’Administracio s’hagi avingut a les nostres reclamacions i que puguem comptar amb 
aquesta ampliació de plantilla. Som conscients però que caldrà estar atents/es per valorar si 
aquestes mesures són suficients per poder preservar la salut dels treballadors i treballadores 
de personal administratiu amb la situació sanitària actual i, al mateix temps,  permet donar 
una atenció adequada a tots/es els docents amb les seves gestions, que ara de forma 
generalitzada es porten a terme de manera telemàtica. 

Ara per ara aquestes deficiències respecte el cobrament dels substituts/es ens obliga a ser 
prudents. 

El nostre Sindicat treballarà per aconseguir que aquesta  no sigui una mesura puntual i 
reclamarà que es consolidin aquestes places, amb l'objectiu de  preservar la Salut del 
personal administratiu  i que es presti un servei d'atenció adient a les necessitats per als 
treballadors/es del sector d'Educació.
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