
PUBLICACIONS DE SIAU (18-I-23)

Els processos d’estabilització, un nyap i negoci rodó del PSIB-PSOE

En els processos d’estabilització que estan
tenint  lloc  observam  situacions
esperpèntiques que demostren que el partit
polític  que  està  al  capdavant  de  la
Conselleria d’Educació i del Ministerio de
Educación,  que  és  el  mateix,  difícilment
podria haver-ho gestionat pitjor. Respecte
al concurs han fet un negoci rodó, ja que
les més de 13.000 sol·licituds presentades
per  obtenir  plaça  han  generat  uns
ingressos  milionaris  que,  tanmateix,
després no s’estan invertint per a resoldre
les  deficiències  del  nostre  sistema
educatiu.  Probablement,  s’empraran  per
continuar  inflant  la  quota  d’alts  càrrecs,
assessors..., que continua in crescendo. El
fet de possibilitar que tothom que té accés
al  cos  en  qüestió  es  pogués  inscriure  a
qualsevol  especialitat  (tot  i  no  haver-la
impartida  mai  ni  tenir  la  titulació  o  els
coneixements suficients) n’és una prova més. Tenim constància de persones que s’han gastat més de
1.000 € en sol·licituds: algunes ho han fet a tall de crítica i denúncia contra un sistema que no té ni
cap  ni  peus,  d’altres  perquè  disposen d’una  formació  molt  variada  i  es  veurien  capacitats  per
impartir  qualsevol  de  les  matèries  a  les  quals  s’han  inscrit,  etc.  Sigui  quina  sigui  la  raó,  la
Conselleria i el  Ministerio sabien el que feien, el redactat normatiu que dona cobertura a aquest
absurd no ha estat una patinada involuntària ni res semblant, per això ho han possibilitat (sempre
amb el beneplàcit dels sindicats que viuen de «rendes» i formen part de les taules «negociadores»).
Tampoc no hem d’oblidar que les Illes Balears és la comunitat autònoma on s’ha establert la taxa
més alta d’inscripció (com vàrem denunciar a la taula comparativa que vàrem publicar en primícia),
una altra mostra del menyspreu sistemàtic que patim.

Igualment, hem de destacar els criteris tan dispersos que hi ha entre comunitats autònomes. Per
exemple, a les Balears, els que s’examinin al concurs-oposició no eliminatori de matèries de música
i arts  escèniques (fet  extrapolable a altres cossos),  hauran de fer exercici  de caràcter pràctic,  a
diferència del que passa a altres autonomies, on no consta aquesta part de la prova. Per si no n’hi
havia  prou  amb  les  contradiccions  i  discriminacions  a  què  ens  té  tan  acostumats  aquesta
Conselleria, finalment Catalunya possibilita estalviar-se la taxa d’inscripció si s’està pendent del
concurs de mèrits; en canvi, aquí han optat per fer tot el contrari i continuar fent calaix amb els
nostres doblers.

La solució davant el toc d’atenció que Europa va fer a Espanya era ben senzilla: aplicar la Directiva
Europea i evitar que qualsevol persona pogués continuar en frau de llei. Però no, han preferit fer un
autèntic  nyap  que  accentuarà,  encara  més,  les  situacions  esperpèntiques,  les  desigualtats  i  la
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precarietat. I tot això passa el mateix temps que no ens paguen ni la carrera professional ni tot el que
encara  ens  deuen de les  pujades  salarials  que  l’Estat  va aprovar.  No dubteu que des  de  SIAU
vetllarem per un correcte compliment de la llei i acudirem als jutjats cada vegada que calgui. 

La voluntat democràtica dels docents no es pot segrestar

Dilluns  passat  es  va constituir  la  nova mesa sectorial  d’educació i  la  Conselleria  no ens  hi  va
convocat,  tot  i  ser  la  tercera  força  més  votada  de  les  Illes  Balears  (aconseguint  723  vots  i  8
representants a les respectives Juntes de Personal Docent no Universitari) d’entre un total de vuit
sindicats (set a Mallorca i Menorca) que ens presentàvem a les passades eleccions sindicals docents

de dia 1 de desembre de 2022.
Que  sindicats  que  no  han
arribat  als  9  representants  al
conjunt  de  totes  les  illes,
havent tret molts menys vots i
representants  que  nosaltres,
se’ls  permeti  assistir  a  les
reunions  de la  mesa sectorial,
és un fet  que consideram que
clarament  deslegitima  la
composició d’aquesta. Un total
de  tres  sindicats  que  en  el
còmput  total  de  vots  han
quedat per darrere de SIAU sí
que formaran part de la mesa.
A  SIAU  som  conscients  de
quina és la normativa estatal i
que hi ha sindicats que tenen el

privilegi de poder ser sempre a les meses, encara que obtenguin uns molt mals resultats electorals,
però això no lleva el fet que sigui una injustícia que cal recordar, denunciar i lluitar per revertir-la.
Divendres passat vàrem sol·licitar a la Conselleria poder ser presents a les meses sectorials, ja que
aquesta té la capacitat per adoptar mecanismes o solucions per tal que del resultat democràtic sorgit
a les urnes se’n derivi una mesa vertaderament representativa i legitimada. Amb la seva negativa
queda clar que no els interessa que SIAU formi part d’aquestes (sigui quin sigui el format) perquè
els mals vicis que s’hi han establert puguin continuar més vius que mai i aquesta continuï sent
purament estètica, de cara a la galeria.  Mentrestant, i  després d’un mes i  mig de les eleccions,
encara esperam que es constitueixin les noves Juntes de Personal Docent no Universitari, a les que
tant sí com no hi serem presents. El dia d’avui encara no s’ha celebrat el primer plenari i la cosa
sembla que vagi per llarg.

Volem  deixar  clar  que  després  d’haver  tret  representació  a  totes  les  illes,  exercirem  amb
contundència tot el nostre mandat. Ja és hora que hi hagi canvis, recuperem el sentit comú dins
l’ensenyament i acabem amb els mals costums!

18 de gener de 2023
Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU)
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