
ASPEPC-SPS: C/ Pelai 12, 4t F. 08001 Barcelona. Tel.: 93 317 02 37. http://secundaria.info

EXERCIM EL DRET DE PETICIÓ
RECOLLIDA DE SIGNATURES CONTRA EL PROJECTE DE DECRET DE PLANTILLES

El Departament d'Ensenyament està preparant un decret de
provisió de llocs de treball docent – el Decret de Plantilles -
que constitueix una agressió frontal al professorat de
secundària. L'esborrany de decret que hem pogut veure
inclou una sèrie de mesures que culminen el deteriorament
de les nostres condicions laborals i professionals, ja prou
malmeses per anteriors lleis i decrets.

Sense establir una plantilla mínima de caràcter orgànic per
als centres, el decret deixa la seva configuració a criteri de
les direccions, basant-se en els projectes educatius de centre
i imposant com a criteri la polivalència curricular, tot
menystenint el principi bàsic de l'especialització del
professorat.

Substitueix el concurs de trasllats per tres concursos de
mèrits basats en “perfils docents” de manera que, com a
mínim, el 50% de la plantilla podrà ser designat per la
direcció. Com a mínim, perquè en el 50% restant també es
podran indicar “requisits addicionals” (no se sap quins).

S'atorga també a les direccions la potestat de demanar la
supressió d'una plaça canviant-ne els requisits o mitjançant
l'avaluació negativa del professorat, així com la capacitat de
contractar directament el professorat interí i substitut,
recuperant mecanismes d'altres temps.

ASPEPC·SPS va iniciar el trimestre passat una campanya de
recollida de signatures per tal d'exercir el dret de petició 
reconegut en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia. Volem fer arribar al President de la 
Generalitat la petició que no es promulgui el decret o, eventualment, que es derogui si ja ha estat 
aprovat. El Decret de Plantilles dóna carta de naturalesa a l'arbitrarietat més flagrant en la gestió 
dels centres públics de Catalunya.

Al marge d'aquesta petició, evidentment, ASPEPC·SPS provarà totes les vies legals que siguin 
possibles per tal d'impugnar el decret.

Al revers d'aquesta informació trobaràs la butlleta que estem emprant en la recollida de signatures. 
Et demanem que signis la petició i que ens ajudis a recollir-ne tantes que sigui impossible silenciar la 
mobilització del professorat en contra del Decret de Plantilles.

Per a qualsevol dubte o petició que ens vulguis comunicar, a part del contacte amb el delegat o 
delegada que visita habitualment el teu centre, et pots adreçar a: sindicat@secundaria.info
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