


Per un CONCURS DE TRASLLATS transparent, amb garanties jurídiques per al PROFESSORAT
El Ministeri d’Educació pretén establir, per al curs 2010/2011, un nou
reial decret per al concurs de trasllats del professorat no universitari,
adaptat a la LOE. Aquesta actualització és el pretext per a introduir
qüestions que han estat rebutjades per les organitzacions sin-
dicals al llarg de la fracassada negociació de l’Estatut Docent,
així com també per a rebaixar una part important de les con-
dicions laborals del professorat, en concret aquelles que
tenen a veure amb la seva mobilitat.

Des de la Confederació d’STEs-I rebutjam que en el seu articulat:

Hi aparegui qualsevol menció a la recol·locació o su-
pressió de llocs de feina per necessitats de planifi-
cació educativa, autèntic avenç d’un Estatut del

professorat que no ha estat negociat amb els sindicats. El que es pro-
posa ens aboca a manca total de garanties jurídiques per al professorat
suprimit i la seva recol·locació en les noves destinacions, ja que es podrà
realitzar fora de concurs i amb uns criteris que no han estat definits per
l’Administració; fet que suposarà també una gran inseguretat a les plan-
tilles. Exigim la retirada dels corresponents articles 8 i 9, així com també
de la disposició addicional tercera, d’especial importància per a la mo-
bilitat dels ensenyaments de formació professional.

Es contempli en la baremació l’avaluació del pro-
fessorat, una altra “píndola” de l’Estatut, i a la qual
els STEs ens hi hem oposat amb la màxima fermesa
des de la seva aparició a la LOE; una avaluació sense
cap garantia que s’hi apliquin criteris objectius per
a una baremació justa.

Tampoc és acceptable la sobrevaloració que es dóna als càrrecs di-
rectius i a les càtedres, i que s’afavoreixin les jerarquies amb una des-
consideració flagrant envers la tasca docent. Per altra banda, des dels
STEs-I rebutjam la valoració de la feina feta a l’Administració.

S’unifiquin, sense haver consultat el professorat de
secundària, els criteris per a les supressions segons
el model que s’ha seguit per al cos de mestres, i es
doni prioritat a l’antiguitat en el centre, en contra d’allò que
s’havia establert fins ara.

S’ignori la representació del professorat i s’arraco-
nin les organitzacions sindicals del control del pro-
cés, fet que suposarà menys garanties d’objectivitat i
d’equanimitat en la seva resolució.

� Els STEs-I rebutjam aquest projecte de reial decret i de-
nunciam el retrocés en les condicions de treball que su-
posarà.

� Exigim al Ministeri d’Educació que el concurs de tras-
llats torni a ser general, i que no reguli altres procedi-
ments de provisió de places.

� Exigim al Ministeri d’Educació que rectifiqui les seves
propostes, que concedesqui el temps necessari per a la
negociació i perquè el professorat estigui informat i co-
negui tots els aspectes del seu contingut, de manera
que pugui dir-hi la seva amb coneixement de causa da-
vant aquesta greu retallada dels nostres drets laborals.
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