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UGT EDUCACIÓ EXIGEIX AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ UN MÍNIM DE 5000 PLACES
DE MESTRES I PROFESSORS PER AL 2020 

En el DOGC del dilluns dia 23 es publicava l’oferta pública d’ocupació del Departament de
Salut, en canvi encara el d’Educació no ha tancat definitivament les xifres. Hem de dir que les
presentades no s’ajusten ni de ben lluny a les expectatives que nosaltres ens havíem generat
(unes 5000 sumant les d’estabilització)! 

Segons  ens  va  comunicar  a  la  darrera  mesa  sectorial  del  dia  18  de  novembre,  el
Departament,  enviarà  al  govern  per  a  la  seva  aprovació  una  oferta  pública  d’ocupació
d'estabilització i consolidació per l’any 2020 de 1.356 places. I de 1.796 places de taxa de
reposició  per  a la  oferta pública d’ocupació 2020.  Aquestes places s’hauran de convocar
durant els propers 3 anys, afegides a les pendents d’ofertes públiques anteriors. 

Per a nosaltres aquestes xifres són del tot insuficients, no solucionen el problema de l’alta
taxa d’interinitat. Exigim que s’arribi tal com sosté el Tribunal de justícia de la Unió europea en
un màxim del 8% de les plantilles. No pot ser que la mateixa administració incompleixi la
normativa i abusi d’aquest tipus de contractació fent un frau de llei encobert. 

Com és possible que en una mesa sectorial ens demanin que UGT i CCOO com som forces
sindicals representatives a nivell estatal, demanem al govern central que augmenti el nombre
de  places?  Se  n’obliden  que  ells  són  designats  per  uns  partits  polítics  que  tenen
representació a les Corts? O practiquen com sempre el victimisme i el lema de “pilotes fora?”

Les excuses del govern per a negar-s’hi no ens són vàlides: a través del partits polítics que
conformen, el Govern de la Generalitat pot influir directament en els Pressupostos Generals
de l’Estat, modificant les possibles limitacions que argumenten per a no ampliar les places
d’oferta pública d’ocupació i d'estabilització i consolidació per l’any 2020. Que pressionin i que
els canviïn! Volem un mínim de 5000 places!
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Dels quadres provisionals que el Departament ens ha lliurat, constatem una reducció del 33%
de places totals en relació al quadre que es va publicar l’any 2017! El que no pot ser és que la
previsió de places s’hagi revisat a la baixa, incrementant dia a dia la interinitat. Lluny de les
3000 que ens pertocarien a les quals hauríem de sumar 2000 de taxa de reposició. Compareu
amb els quadres provisionals per a que tingueu una idea aproximada de per on van les coses
si feu la comparació pertinent: 

Annex I Distribució de les places de la taxa addicional d‘estabilització de l’ocupació
temporal a l’administració pública, d’acord amb l’article 19.u.9 de la Llei 6/2018, de 3 de
juliol, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2018.

Annex II Distribució de les places corresponents a la taxa de reposició 2019 de l’oferta
d’ocupació pública 2020.

SI VOLS ESTAR INFORMAT AL MOMENT DE TOTES LES NOVETATS DE L’ENSENYAMENT
PÚBLIC POTS SUBSCRIURE’T A WWW.PUBLICA.CAT O DESCARREGAR-TE L’APLICACIÓ PER A

TABLES I MÒBILS ANDROID QUE TROBARÀS A LA MATEIXA WEB.
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