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PERQUÈ FUIG LA GENT DEL SEU LLOC DE TREBALL? 
 

Un nombre sospitosament elevat de persones han demanat un canvi de 
lloc de treball en alguns serveis territorials d’educació 

 
Any rere any, govern darrera govern, hem exposat als responsables del Departament 
d’Educació la problemàtica en la que es troba immers el personal de determinades 
àrees dels Serveis Territorials. Concretament, les persones encarregades de la gestió 
de personal docent, de primària i secundària, així com les unitats de personal 
d’administració i tècnic, que assumeixen amb mitjans precaris la seva feina diària. 
 
 
Mentre el govern ha assumit un important 
increment de les dotacions de personal 
docent en centres educatius i del 
corresponent personal de suport 
administratiu, aquest increment no ha tingut 
una traducció proporcional en el personal 
que ha de gestionar els assumptes relatius 
a la gestió d’aquest personal. 
 
Aquest personal gestiona directa i 
manualment les nòmines dels substituts, la 
seguretat social, les credencials de 
nomenament i cessament, assumeixen els 
actes públics de nomenament de personal 
substitut i la seva preparació, les llicències, 
permisos i excedències, així com l’atenció 
personal i telefònica de les consultes i els 
processos anuals d’oposicions, trasllat, 
comissions de servei i el nomenament dels 
interins necessaris cada curs escolar. 
 
Aquesta feina és realitza en uns espais poc 
adequats, en condicions de soroll i mitjans 
precaris  i els errors que es poden produir 

incideixen directament en les retribucions, 
les jornades o els destins dels docents.  
 
Passa el mateix a les unitats de gestió de 
personal d’administració i tècnic, que, amb 
mitjans precaris gestionen també la 
selecció del personal de les secretaries 
dels centres educatius.  
 
Davant de determinats processos anuals, 
aquest personal realitza, perquè si no es fa 
així no hi ha una altra alternativa, un alt 
nombre d’hores extraordinàries que en 
algun cas són qüestionades o limitades en 
el seu pagament, en unitats en les que la 
compensació mitjançant festius no fa 
només que agreujar la prestació diària del 
servei. 
 
En aquestes unitats, les 
incidències relacionades amb el 
risc psicosocial és evident i la 
pressió a la que està sotmès el 
personal és innegable. 

 
Doncs bé, lluny de protegir els professionals amb experiència, el Departament es passa 
una part del temps negant el problema i l’altra part, anunciant solucions que són 
inadequades en la seva aplicació o, senzillament, no hi arriben mai. 
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Davant d’això, el degoteig de personal 
funcionari cap a altres llocs és innegable i 
les plantilles són en un percentatge molt alt 
de personal interí. Aquest personal, quan 
arriba, lluny de poder disposar de la 
formació necessària i d’un temps prudencial 
d’adaptació per poder fer la seva feina amb 
qualitat, són llençats des del primer dia a 
assumir les feines encarregades sense 
disposar de les eines i dels coneixements 
que només l’experiència en facilita. Els 

propis companys se n’encarreguen de la 
formació mentre segueixen fent la seva 
feina, a un ritme frenètic. 
 
En aquestes unitats cada persona té un 
nivell diferent tot i que moltes persones fan 
idèntiques feines.  
 
I moltes decideixen, finalment, 
marxar… 

 
Fora d’això, el que ens assembla més trist és que el Departament no capti el 
missatge: 
 

Senyors, senyores:  
 
Aquesta gent se’n vol anar perquè, després de posar tota la seva 
professionalitat al servei del Departament, estan tips que ningú se’n 
preocupi. Així s’ha dit als responsables del Departament de manera 
reiterada cada cop que hi ha hagut ocasió i, acabi com acabi, aquesta és la 
única raó de la seva sol·licitud. 
 
Aquesta situació és similar en diferents serveis territorials. Amb una mica 
d’interès poden comprovar la rotació de personal que han patit, les 
incidències que afecten a la salut dels treballadors i treballadores, i el grau 
de satisfacció del personal afectat. 
 
Però mireu què passa, alguns comandaments entremitjos neguen el 
problema, potser perquè si el reconeixen, confessen la seva pròpia 
incapacitat per gestionar les seves unitats. Així, la informació que tenen els 
responsables d’algunes delegacions és absolutament parcial i sesgada i 
aquests mateixos responsables, en conseqüència, neguen el problema quan 
se’ls pregunta des de la Direcció General. Un cercle perfecte. Ara bé… si 
volen saber, poden fer-ho. 
 
No n’hi ha prou amb negar el problema i esperar que marxi el personal 
descontent i substituir-lo per personal interí, desgraciadament més dòcil i 
submís i que patiran doblement les condicions de treball descrites. 

 
 
 

 
 

educacio@catac.cat 

Cal organitzar els Serveis Territorials amb criteri tècnic i 
objectiu i ocupar-se de les condicions de treball del personal 

que tenen a càrrec. 
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