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Un acord contra tot el professorat
Professorat interí, plantilles de primària, 
arranjament: aturem el desnonament 
docent i de l’escola pública
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EN PORTADA  ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ

Aquesta decisió, madurada en secret, no es va 
fer pública fins el passat 25 de febrer de 2013, 
quan vam rebre la convocatòria de Mesa Sec-
torial per al 27 de febrer on van formalitzar-ne 
la denúncia –deixar-lo sense efecte– i la subs-
titució per un altre, sota l’amenaça que, en cas 
de no arribar a un pacte amb les organitzaci-
ons sindicals, es publicaria una norma legal 
de manera unilateral. 

Les raons de la denúncia

Què ha canviat des de 2010 que ha portat la 
Conselleria a denunciar un acord que havia de 
durar quatre anys, fins a 2014? Ha canviat la 
voluntat política dels dirigents educatius. Els 
Wert, les Catalá, han decidit iniciar una cam-
panya de desprestigi del professorat per justi-
ficar les seues reformes educatives. Culpabi-
litzar el professorat dels mals del sistema és 
un argument fonamental del seu discurs per 
a “vendre” a la societat que calen canvis ra-
dicals en el sistema educatiu. Així, el fracàs 
escolar és culpa del professorat per falta de 
professionalitat, de dedicació, pel grau d’ab-
sentisme, per la manca de formació… I en el 
cas del professorat interí, perquè no ha supe-
rat les proves selectives.

No cal dir que nosaltres no compartim cap 
d’aquestes acusacions, que són una cortina 
de fum que ven molt bé als mitjans de comu-
nicació grocs i al circ mediàtic en què vivim, 
però que no tenen cap base real. Al contrari: 
el professorat, de carrera o interí, és el que 
garanteix el funcionament del sistema públic 
davant de l’abandonament de les administra-
cions educatives.

Considerem que la denúncia de l’acord cal 
emmarcar-la en aquest context. No hi ha ar-
guments laborals, socials o pedagògics per a 
canviar l’actual sistema d’ordenació i provisió 
de borses de treball. Per contra, sí que n’hi 
ha, de raons, alienes a aquestes, com ara la 
campanya de desprestigi del professorat eli-
minar un sistema que ha estat en vigor des de 
fa trenta anys i que ha format part del consens 
social, sindical i polític sobre la conformació 
de les borses de treball. Les declaracions de 
la consellera Catalá i del director general de 
Personal, Santiago Martí, han anat en aquesta 
línia: cal seleccionar els millors per posar fi 
al fracàs escolar. No cal dir que cap persona 
interina, ni tampoc cap funcionari de carrera, 
no ha sigut expedientada, ni sancionada, ni 
té informes negatius sobre la seua pràctica 
docent. Com en el cas del suposat absentis-
me del professorat, es projecta una ombra de 
sospita sobre la professionalitat d’un col·lectiu 
per a justificar canvis normatius que no guar-
den cap relació i es propaguen en determinats 
mitjans de comunicació.

No hi ha cap justificació pedagògica ni d’or-
denació educativa per als canvis en el siste-
ma de provisió de borses: només s’entén si la 

intenció és suprimir les actuals normes que 
regulen les relacions laborals en el sistema, i 
no només les que afecten el professorat inte-
rí. Avui comencen amb aquest col·lectiu però 
demà, en el marc de la futura LOMQE i de l’Es-
tatut del Professorat, pensen fer-ho amb tot 
el professorat, siga quina siga la seua situació 
administrativa.  

Per al govern hi ha massa rigidesa en les 
relacions laborals, consideren que tenim 
massa drets i, de la mateixa manera que van 
aprovar la reforma laboral en 2012, volen can-
viar les normes per afavorir la desregulació, 
la gestió privada i la privatització del sector 
educatiu públic. I també facilitar l’accés de 
persones a l’educació pública al marge dels 
sistemes públics i transparents. La Comunitat 
Autònoma de Madrid ha sigut capdavantera en 
aquest camí. Aquests han sigut els objectius 
de la denúncia de l’acord i, en cap cas, la mi-
llora del sistema educatiu.

Sindicalisme de classe en l’ensenyament

El sindicat, com tot sindicat, serveix per a de-
fensar els interessos de les treballadores i 
treballadors davant dels seus patrons. Per 
això, des del primer moment vam oposar-nos 
a aquestes pretensions. Nosaltres ho vam fer 
en tots els fronts: sindical, judicial, social i po-
lític. I ho vam fer després d’escoltar la veu de 
les persones afectades. El sindicat va rebre 
aquest manament dels treballadors i treba-
lladores en totes i cada una de les assemble-
es que es van celebrar arreu del país i el va 
assumir. El personal afectat, la Coordinadora 
de Professorat Interí, el sindicat AFID i STEPV 
vam considerar que calia defensar l’ordenació 
de les borses prevista en l’acord de 2010 i, si 
de cas, negociar un sistema d’accés per les 
persones que volgueren incorporar-se en el 
futur al treball en els centres públics. 

El fonament principal de la proposta de 
l’Administració consisteix en la  substitució 
d’un professorat per un altre en un mateix lloc 
de treball. Des del punt de vista del sindica-
lisme de classe, compromés en la defensa de 
les treballadores i treballadors i de l’escola 
pública, això resulta inacceptable. Com no ho 
és tampoc en cap empresa, pública o priva-
da. Els sindicats que han signat aquest acord 
han actuat amb un criteri molt diferent davant 
conflictes semblants. Recentment, en ocasió 
de l’ERO en RTVV, EMT, FGV… hem lluitat junts 
de valent per impedir agressions semblants. 
Junts vam rebutjar l’ERO en RTVV i vam lluitar 
al carrer i al centre de treball contra un ge-
nocidi laboral enorme. La pregunta que ens 
fem ara és per què no s’ha fet el mateix en el 
nostre àmbit, en l’ensenyament? Per què no 
han lluitat igual i ho han confiat tot a la seua 
“habilitat negociadora”, i no a la força i deter-
minació de les treballadores i treballadors per 
impedir un acord que ells mateixos qualifi-

Un acord contra tot el professorat
n El 3 d’abril la Conselleria d’Educació i els sindicats Federació Ensenyament 
CCOO-PV, ANPE, CSI-F i FETE-UGT-PV van signar un acord sobre 
el sistema de provisió de llocs de treball en règim d’interinitat. 

n La Conselleria d’Educació va denunciar l’acord vigent signat per 
aquesta mateixa i tots els sindicats el novembre de 2010.
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quen d’injust? Per què ara no han conjugat el 
binomi “pressió –negociació” en cap moment? 
Per què s’han doblegat als interessos de l’Ad-
ministració i han claudicat davant del xantatge 
de la consellera Català: o acord o decretada?

Què hem guanyat i què hem 
perdut amb la mobilització

La tàctica negociadora de l’Administració se-
guia el manual aplicat en altres empreses o 
administracions. Ací s’ha sumat la feblesa de 
les direccions de quatre sindicats, que han do-
nat el partit per perdut, abans de començar a 
jugar-lo. I, és clar, davant d’aquesta situació, la 
consellera Catalá s’ha envalentit i ha imposat 
un acord que arreplega la seua màxima: volem 
seleccionar els millors, perquè l’actual profes-
sorat interí és culpable del fracàs escolar.

Ara bé, el document signat no és el mateix 
que el primer que van posar damunt la taula 
en la reunió de la mesa de negociació. Hi ha 
hagut canvis. Evidentment! La pressió del per-
sonal ha forçat sindicats signants i la mateixa 
Conselleria a haver de canviar el seu escenari 
diverses vegades. Hem conegut que ja el 15 de 
març estava prevista la signatura de l’acord 
entre tres sindicats i la Conselleria:  si no es 
va signar llavors va ser per la pressió del car-
rer, per la gent mobilitzada i per determinades 
situacions internes que alguns sindicats van 
viure motivades per aquestes pressions del 
professorat interí. No, nosaltres no inventem 
res, sols cal anar a les hemeroteques on es 
poden llegir les declaracions de totes les parts 
durant el dia 14 de març. 

El dia 15 de març no hi va haver acord. En 
aquell moment, algunes organitzacions sindi-
cals podrien haver canviat el curs d’aquesta 
història si hagueren escoltat la veu del profes-
sorat interí, de la seua afiliació i de moltes en-
titats preocupades per la situació. Fer-ho hau-
ria sigut fàcil i és de manual sindical. És el que 
practiquen, cada dia, moltes de les federaci-
ons dels seus sindicats: només calia lluitar, 
convocar la vaga acordada, com en l’assem-
blea unitària d’Alacant, on aquests sindicats 
van tindre un paper agitador a la mobilització 
inicialment, i apostar per la força de les treba-
lladores i treballadors. Però no ho van fer i la 
guanyadora del conflicte ha sigut la consellera 
Catalá, i els grans perjudicats el professorat 
interí, l’escola pública i la credibilitat del mo-
viment sindical en conjunt.

Alguna persona, ben intencionada, podria 
dir que val més un acord com aquest, que ha 

salvat a 1.400 persones de ser rebaremades i 
que guanya temps fins a 2015 per a procedir 
al canvi de l’ordenació, que tindre una decre-
tada imposada. Bé, nosaltres pensem que si 
tots els sindicats s’hagueren mantingut ferms 
en la defensa de l’actual sistema, si alguns no 
hagueren mostrat la seua feblesa, i si altres 
hagueren contingut les seus ganes boges de 
signar, hi hauria hagut un procés de negoci-
ació real i s’hauria pogut mantindre l’ordena-
ció. Tenim antecedents que avalen aquesta 
afirmació. I, en tot cas, hauríem forçat més 
reunions, més meses i més documents. L’Ad-
ministració envidava sense lligat o, el que és 

més greu, coneixia des del primer moment 
les intencions de cada sindicat dels signants.
Siga com vulga, ni nosaltres hem abandonat el 
professorat ni hem venut fum. STEPV ha assu-
mit les decisions democràtiques que han pres 
les assemblees de persones afectades, com 
passa en qualsevol conflicte laboral, i no hem 
acceptat que es puga canviar un professorat 
per un altre. Un sindicat de classe, reivindi-
catiu i sociopolític té la responsabilitat de no 
rendir-se si això suposa condemnar un treba-
llador a l’atur i a una probable exclusió social. 

Comissió de seguiment

Els sindicats signants argumenten que la 
constitució d’una comissió de seguiment és 
una garantia per al professorat interí. Si el 
tema no fóra tan greu, pensaríem que és un 
acudit. La mesa sectorial d’educació té com-
petències per a la negociació; per tant, la ma-
teixa existència d’aquesta és suficient per a 
tractar sobre qualsevol tema que afecte el 
personal interí. I sobre això serem bel·lige-
rants, no consentirem que els temes de nego-
ciació siguen tractats en àmbits que no cor-
responen i que, d’entrada, exclouen el sindicat 
que no ha signat el document.

Aquestes raons, i unes altres com la divi-
sió del col·lectiu en funció de l’any de la seua 
entrada a les borses de treball, de la forma 
d’accedir a aquestes o de les proves de les 
oposicions aprovades en el passat, han moti-
vat la nostra posició de no signar. Però també 
han determinat la nostra valoració raons de 

forma, de democràcia real, de participació de 
la gent en aquells assumptes que els afecten 
directament, de model sindical de classe i as-
sembleari. A més, per nosaltres, en un context 
com aquest, de desprestigi del moviment sin-
dical, no casual sinó instigat per la dreta i els 
empresaris, cal fer passos reals per a capgirar 
la situació. I ara, com sempre, quan es nego-
cia un acord (alguns parlen sense ser rigoro-
sos de conveni col·lectiu) cal donar la veu a la 
gent, afiliada o no, per saber la seua opinió i 
per tindre-la en consideració. Les treballado-
res i treballadors són majors d’edat, no neces-
siten dirigents que prenguen decisions en el 
seu nom, volen ser ells mateixos els que ho 
facen. Nosaltres tenim aquesta pràctica des 
de sempre, però ara cal extremar-la, quan 
moviments com el 15-M o els indignats han 
donat un toc d’atenció a les velles estructures 
polítiques, socials i sindicals. 

Un altre argument que ha emprat l’Admi-
nistració és que moltes persones volen entrar 
a treballar en el sistema públic i que l’actual 
professorat interí tapa la seua entrada. Aquest 
argument és immoral, més encara venint d’un 
govern que ha destruït, des de 2009, vora 5.000 
llocs de treball, als quals cal sumar els 650 
d’anunciats el passat divendres 5 d’abril per 
l’arranjament escolar i la modificació de les 
plantilles de primària. El que cal és crear llocs 
de treball en l’escola, que bona falta fan: vo-
lem que la gent aturada entre al sistema, però 
no desplaçant la gent que hi treballa. Cal atu-
rar la destrucció de llocs de treball en l’escola 
pública, i cal crear-ne de nous. Aquesta és la 
major garantia per a les futures generacions. 

Finalment, nosaltres valorem molt nega-
tivament aquest acord, recorrerem contra la 
denúncia de l’acord de novembre de 2010 da-
vant els tribunals de justícia i estem estudiant 
si podem recórrer contra els efectes negatius 
de l’acord de 3 d’abril de 2013. I en el terreny 
laboral, fem una crida als sindicats signants, 
especialment als sindicats de classe, perquè 
siguen coherents amb la seua trajectòria i his-
tòria, i retiren la signatura per obrir de nou la 
negociació i restablir els principis de l’actual 
ordenació de les borses. Per la nostra part, 
proposarem al personal afectat noves mesu-
res de pressió per intentar aturar l’aplicació 
dels efectes tan negatius que preveu l’acord i 
no ens aturarem davant d’amenaces, desqua-
lificacions o calúmnies. La defensa de les tre-
balladores i treballadors i de l’escola pública 
està per damunt de tot.

Des de 2010, ha canviat 
la voluntat política de la 
Conselleria, que vol anticipar 
els efectes de la LOMQE

La tàctica negociadora de 
l’Administració seguia el 
manual aplicat en altres 
empreses o administracions

Quan Luis Figo va tornar al camp del 
Barcelona per primera vegada vestint 
la samarreta del Reial Madrid, va 

haver de suportar una mocadorada i una 
xiulada sense precedents. Al futbolista se’l va 
veure tot el partit descentrat, no tocava pilota 
i va fer un partit esgarrifós de tan afectat 
com estava per la rebuda que li van donar 
aquelles persones que tant l’havien estimat. 
Jorge Valdano li va dir després: “Així com ara 
t’odien, així t’estimaven”.

El passat 3 d’abril la Conselleria 
d’Educació i quatre sindicats van signar 
un acord sobre professorat interí que 
trencava el consens social, polític i sindical 
mantingut des que la Generalitat va 
assumir les competències en educació. 
No hi havia arguments laborals, 
socials ni pedagògics per a fer-ho. 

Aquell mateix dia, un nombrós grup 
de professorat interí es va concentrar a 
la Conselleria per exigir el manteniment 
de l’acord de 2010. Davant la signatura 
de l’acord, les persones afectades, que 
havien demanat als seus sindicats que 
no el signaren, es van sentir decebudes 

i indignades per una pràctica sindical 
que les ignorava. La resposta de la gent 
afectada ha sigut àmpliament difosa per la 
premsa, així com l’actitud exquisida dels 
sindicats convocants, com es pot comprovar 
en els diferents mitjans de comunicació 
presents o, fins i tot, amb el reconeixement 
de la Policia Nacional present. 

La FE CCOO-PV i FETE-UGT protesten 
ara pel que qualifiquen de linxament, i 
culpen d’aquesta situació STEPV com a 
promotora insidiosa i interessada. Caldria 
un Jorge Valdano que explicara que la 
ràbia sempre ve precedida de l’amor, d’un 
amor decebut. Aquesta és la seua primera 
errada: les persones afiliades o pròximes a 
STEPV no se senten decebudes amb el seu 
sindicat i qui ara es mostra més bel·ligerant 
són aquelles persones que donaven per 
fet que els seus sindicats s’oposarien 
a les pretensions de l’Administració.

Els dies anteriors a la mesa, alguns 
membres dels sindicats signants es 
dedicaven a aplanar el terreny a la 
signatura a força de publicar missatges 
en les xarxes socials amb tan poca traça 

que aconseguien l’efecte contrari al 
que es proposaven: els missatges eren 
entesos com a provocacions. Les rèpliques 
successives, en comptes de rebaixar la 
tensió, semblaven delectar-se cruelment en 
una postura que suposava el desnonament 
docent de moltíssimes persones.

La insensibilitat i la poca empatia amb 
què han actuat és impròpia d’uns quadres 
sindicals, que són docents a més, i que 
haurien d’estar més avesats a moure’s 
en l’àmbit de les emocions, qualitat 
necessària per a ajudar les persones 
que facen el que s’espera d’elles.

Tanmateix, quan algú ha d’afrontar una 
catarsi emocional com la que es va trobar a 
l’eixida de la reunió, ha de tindre humilitat 
i donar la cara, explicar per què fa el que 
fa i escoltar allò que haja de dir qui se 
senta perjudicat per les seues decisions.

L’últim error és culpar els altres del que ha 
passat i no avaluar si no hi ha res a revisar en 
la pròpia conducta. Voler criminalitzar STEPV 
sembla una cortina de fum per a amagar 
una mala praxi sindical, allunyada dels 
interessos de les treballadores i treballadors.

Desnonament 
docent

Un sindicat ha de donar 
la cara i explicar perquè 
fa el que fa i escoltar 
a la gent afectada per 
les seues decisions

AmAdeu sAnz
vIcent mAuRI

Article publicat en el diari 
Levante el 13 d’abril de 2013.

Els signants exigeixen disculpes

Aquesta lluita ha sigut caracteritzada per les decisions assembleàries i horitzontals. El 
personal afectat ha decidit des de la mateixa convocatòria de vaga, en l’assemblea unitària 
d’Alacant, on van participar delegades i delegats d’STEPV, CCOO i UGT, fins a la no-signatura 
de l’acord. En aquest procés, milers de persones, afectades o no per la rebaremació, han 
participat en un procés modèlic de democràcia real. Una gent que es va veure decebuda 
quan les velles estructures sindicals no van tindre en consideració ni la veu de la seua 
mateixa afiliació. Ara, busquen culpables de la seua mala praxi sindical i inventen arguments 
als quals ningú no dóna crèdit. Penós! També carreguen contra nosaltres i ens acusen 
de buscar rèdit sindical i electoral. Sí, rèdit? A nosaltres que hem renunciat a signar un 
acord d’alliberats sindicals, que ens hauria suposat tindre 9 alliberats més? A nosaltres 
quan la resta dels sindicats el van signar i en tenen ara entre 9 i 14, depenent de la seua 
representació? STEPV no es mou per interessos propis ni electorals: per a nosaltres el 
sindicat no és una fi en si mateix, sinó un instrument de les treballadores i treballadors. No 
tenim cap problema de signar un acord o no, més que en funció del seu contingut i respectant 
l’opinió de la gent afectada.
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La proposta pretén reordenar les borses 
segons aquesta prioritat:
Primer: Qui tinga serveis 
prestats i haja aprovat la fase 
d’oposició completa en qualsevol 
convocatòria passada de qualsevol 
administració educativa (de 
qualsevol autonomia). Mantenen el 
lloc i no cal que es presenten a 
oposicions per a mantindre’l.
Segon: Qui tinga serveis prestats 
i haja aprovat una part de la fase 
d’oposició en qualsevol convocatòria. 
Aquest personal té una moratòria de 
dues convocatòries en el cos de mestres 
i d’una convocatòria en la resta de 
cossos. Si supera la fase d’oposició 
completa manté el lloc. Si no, passa 
al tercer lloc. Si no et presentes a 
les moratòries t’expulsen de la borsa.

Tercer: Tot el personal que es presente 
a oposicions i no siga seleccionat. 
Ací s’inclou el professorat interí que 
no ha superat tota la fase d’oposició 
completa i el personal no interí. 
S’ordenaran conjuntament segons la 
puntuació en cada convocatòria.
Quart: Personal de centres concertats 
que han deixat d’estar-hi.
Cinqué: Personal de borses 
extraordinàries sense serveis prestats.
La gent que té serveis prestats i 
no s’ha presentat mai a oposicions 
no està prevista en la proposta.
Un altre canvi important és que 
consolida els nomenaments fins al 30 
de juny que el decret Vela limitava 
a 2012 i 2013. Recordem que en 
l’acord actual els nomenaments per 
vacant eren fins al 31 d’agost.

Primer esborrany

Junta de portaveus per 
a tractar el calendari 
de negociació del tri-
mestre. La Conselleria 

planteja l’Acord de Professorat Inte-
rí. STEPV pregunta en quin sentit vo-
lien tractar l’acord i el sotsdirector 
de Personal, Jesús Carbonell, con-
testa que reprendríem la negocia-
ció dels tres articles denunciats el 
novembre de 2011 de l’actual acord 
(negociació interrompuda pel decret 
Vela de gener de 2012 que enviava a 
l’atur tot el professorat interí a l’es-
tiu). En cap moment, es parla d’un 
nou acord.

La conselleria convoca 
una mesa sectorial per 
al 27 de febrer per de-
nunciar l’acord actual, 

és a dir, deixar-lo sense efecte, i una 
mesa tècnica a continuació en què 
vol negociar un nou acord que ad-
junta per correu electrònic. Incom-
pleix el que es va dir en la junta de 
portaveus del 23 de gener de nego-
ciar exclusivament els tres articles 
denunciats.

Mesa sectorial. El di-
rector general de Per-
sonal, Santiago Martí, 
denuncia l’acord sen-

se donar cap explicació dels motius 
i no deixa que s’òbriga un torn de 
paraules. STEPV intervé igualment 
i acusa l’Administració d’enganyar 
els sindicats i el professorat i, per 
tant, de mala fe negociadora i anun-
cia que recorrerà contra la denúncia 
de l’acord.

En la mesa tècnica no s’entra 
al document per manca de temps i 
s’acorda ajornar-la fins al 4 de març.

Assemblees convoca-
des per STEPV, AFID 
i la Coordinadora de 
Professorat Interí (CPI) 

a Alacant, València i Castelló. Es re-
butja la proposta i s’acorden accions 
i concentracions per als pròxims 
dies, mentre dura la negociació de 
l’acord (en principi fins al 6 de març).

Al final de l’assemblea, STEPV 
comunica a la resta de sindicats les 
accions acordades perquè s’hi su-
men si ho consideren oportú. Cap 
sindicat s’hi suma.

Rafael Carbonell, secretari auto-
nòmic d’Educació, envia una carta al 
professorat en què explica els mo-
tius de la rebaremació, en un gest 
inèdit de la Conselleria per a con-
trarestar la informació sindical.

Intifalla interina a la 
plaça de l’Ajuntament 
de València, coincidint 
amb la mascletada de 

Falles amb cartells reivindicatius i 
samarretes verdes.

23
gENER

25
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Cronologia de la negociació i la mobilització 
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Mesa tècnica i concen-
tració en la Conselleria 
d’Educació: la Conse-
lleria insisteix en l’ar-

gument que el millor professorat és 
el que aprova la fase d’oposicions. 
STEPV replica que això és molt dis-
cutible i que el que es pretén és lle-
var-se de damunt una part del pro-
fessorat per a substituir-lo, entre 
altres coses, per un altre que tinga 
coneixements d’anglés per a aplicar 
el programa plurilingüe. També per 
a controlar ideològicament i políti-
cament el professorat, en la mateixa 
línia de control de la inspecció, d’in-
tent de control de les direccions, de 
control via comissions de serveis en 
contractes programa, etc. I també per 
estalviar-se diners, ja que no pagari-
en triennis ni sexennis. Si desestabi-
litzen ara l’ordenació en les borses 
s’avança en aquest camí.

A més, el Sindicat demana da-
des sobre el nombre de professo-
rat interí que ha aprovat tota la fase 
d’oposicions o una part, i l’antiguitat 
d’aquest professorat per conéixer el 
volum de gent que es podrà veure 
afectada per aquesta mesura.

STEPV insisteix a retirar aquesta 
proposta i deixar en pau el professo-
rat, el sistema educatiu, l’alumnat i 
l’estabilitat de les plantilles, que ja 
està patint bastants agressions en 
aquests darrers anys. No hi ha cap 
necessitat, ni cap argument educa-
tiu o pedagògic per a fer-ho, ni ningú 
ha demanat modificar l’actual orde-
nació de les borses.

La reunió acaba amb la convoca-
tòria d’una nova mesa tècnica per al 
6 de març en la qual aportarà totes 
les dades que puga, ja que ha reco-
negut la dificultat d’aconseguir-les. 

Més de 300 perso-
nes es concentren a 
la Direcció Territorial 
d’Educació d’Alacant. 

La junta de personal d’Alacant es 
tanca fins a les 17 h en l’edifici. A Va-
lència se celebra una concentració a 
la plaça de Manises a les 18 h.

Mesa tècnica i con-
centració a la Conse-
lleria d’Educació i a la 
DT d’Alacant.

En la mesa tècnica, l’Administra-
ció continua sense aportar les dades 
que es van demanar en la reunió 
anterior. Els sindicats insisteixen a 
conéixer-les abans de negociar res. 
No s’entra a discutir el document i 
es convoca una nova mesa tècnica 
el 8 de març on l’Administració es 
compromet a aportar les dades de-
manades.

A la vesprada se celebra una as-
semblea unitària a l’IES Figueras 
Pacheco d’Alacant on es decideix 
convocar sis jornades de vaga els 
dies 20, 21, 22, 25, 26 i 27 de març, 
és a dir, entre Falles i Pasqua. A l’as-
semblea assisteixen permanents 
sindicals d’STEPV, CCOO i UGT, que 
es comprometen a secundar la de-
cisió acordada.

Assemblea a Valèn-
cia, Gandia i Vinaròs 
convocada per STEPV, 
AFID i CPI. Es ratifica 

la vaga acordada a Alacant.
STEPV comunica a la resta de 

sindicats que legalitzarà la vaga 
l’endemà perquè és l’últim dia per 
a fer-ho i pregunta si algun altre 
sindicat convoca també. La resposta 
d’alguns és que no convoquen, al-
tres contesten que dilluns (fora del 
termini per a legalitzar la vaga) ens 
reunim i en parlem. Per tant, incom-
pleixen els acords que van assumir 
alguns sindicats en l’assemblea 
d’Alacant.

Mesa tècnica i con-
centració a la Conse-
lleria d’Educació. En 
la mesa, l’Administra-

ció dóna dades de la situació del 
col·lectiu per edats i antiguitat, tal 
com havien exigit les organitzacions 
sindicals per valorar l’impacte de la 
mesura, però des de l’any 95, perquè 
d’abans no ho tenen informatitzat. A 
la vista dels números, STEPV es ra-
tifica en la seua postura de retira-
da del document perquè la mesura 
afecta més de la meitat del col·lec-
tiu. A més, el Sindicat adverteix que 
acaba de convocar sis dies de vaga, 
d’acord amb la decisió majoritària 
en les assemblees de professorat 
interí d’aquesta setmana.

El sindicat no ha entrat a presen-
tar al·legacions perquè suposaria 
donar per bona la premissa de la 
qual parteix l’Administració (que els 
“millors” no estan en les borses) i el 
marc de negociació que han impo-
sat, és a dir, la rebaremació sí o sí 
del professorat interí. La Conselleria 
amenaça que si accepten alguna de 
les al·legacions que algun sindicat 
ha presentat i després no se signa 
l’acord, publicaran una ordre segons 
el primer esborrany. Això és un xan-
tatge que STEPV no accepta de cap 
manera. A més, considerem que els 
sindicats ens hem de fer forts en la 
defensa de l’acord de novembre de 
2010 i que qualsevol procés de pre-
sentació d’al·legacions va en contra 
de la decisió de recórrer contra la 
denúncia de l’acord de 2010.

Assemblea de la CPI, 
en la qual participa 
STEPV, a la Font de la 
Figuera. S’acorden les 

accions i mobilitzacions que es du-
ran a terme durant les sis jornades 
de vaga.

Participació en les ma-
nifestacions per una 
democràcia social i 
participativa, convoca-

da per la Cimera Social del País Va-
lencià.

Concentracions convo-
cades pels cinc sindi-
cats contra la retalla-
da de plantilles en pri-

mària i contra la rebaremació de les 
borses a la plaça Manises de Valèn-
cia i a la Casa de les Bruixes a Ala-
cant i a la Casa dels Caragols a Cas-
telló. A València se celebra el plenari 
de la junta de personal en la mateixa 
concentració que aprova una resolu-
ció contra la rebaremació. 
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Les fotografies i material gràfic 
d’aquest número són, entre 

d’altres, de Nelo garcés, gràcia 
Ausiàs, Rosa Vielba i José 

Lahiguera. Disculpeu si ens 
oblidem d’algú/na de vosaltres.
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Mesa sectorial i con-
centració a la porta de 
la Conselleria. El di-
rector general de Per-

sonal, Santiago Martí, presenta un 
segon esborrany.

Mesa sectorial i con-
centració a la porta de 
la Conselleria d’Edu-
cació. Una hora i mitja 

abans de la mesa (prevista per a les 
13 h) la Conselleria d’Educació envia 
un fax per desconvocar-la perquè 
entén que cap sindicat no vol signar 
l’acord. Malgrat la desconvocatòria, 
STEPV va a la Conselleria i s’entre-
vista amb el sotsdirector de Perso-
nal, Jesús Carbonell, i li comunica 
que considera il·legal la desconvo-
catòria de la mesa i que la impug-
narà davant els tribunals, juntament 
amb l’ordre si s’arribara a publicar.

Rafael Carbonell, secretari auto-
nòmic d’Educació, envia una segona 
carta al professorat, com a continu-
ació de la campanya de descrèdit de 
la informació sindical.

Nova presència del 
professorat interí en la 
Intifalla, davant l’Ajun-
tament de València, en 

la mascletada. 

Manifestació. Unes 
3.000 persones es ma-
nifesten a València en 
el primer dia de vaga, 

que compta amb un seguiment del 
60%. A la marxa assisteixen repre-
sentants del PSPV, Compromís, 
EUPV, ERPV i PCPE-PV.

FAPA-València fa públic el seu 
suport a la vaga del professorat in-
terí i a les seues reivindicacions.

El comité de vaga es reuneix amb 
Rafa Carbonell, que manté el posici-
onament de la Conselleria de reba-
remar el col·lectiu.

La jornada acaba amb el suport 
explícit del col·lectiu a Loli Carras-
quilla, dependent en vaga de fam 
davant el Palau de la Generalitat.

La Conselleria d’Edu-
cació comunica al co-
mité de vaga que con-
vocarà una mesa sec-

torial la setmana següent per a tor-
nar a tractar la proposta d’acord de 
professorat interí. 

Les organitzacions convocants 
insten, a més, a crear caixes de 
resistència en els centres educatius 
entre el professorat funcionari de 
carrera per col·laborar econòmica-
ment en la lluita dels companys i 
companyes interins que es juguen el 
seu lloc de treball.

Un grup d’interins parla amb la 
Consellera a l’entrada de l’hotel As-
toria de València, abans i després de 
participar en un acte.

Concentració al CEIP Clara Cam-
poamor d’Elx en suport a una mes-
tra interina denunciada per un grup 
de pares i mares per explicar, dies 
abans, a l’alumnat per què feia vaga.

 
El professorat interí en 
vaga participa en els 
Divendres de Negre, 
protestes del funcio-

nariat contra les retallades.
Assemblees a Alacant, València 

i Castelló per a valorar els tres pri-
mers dies que consideren positiva. 
S’acorda intensificar les accions els 
pròxims dies davant la convocatòria 
de la mesa sectorial.

Novament 3.000 per-
sones es manifesten 
pels carrers d’Alacant 
en la quarta jornada 

de vaga. Mentrestant, a València, la 
resta de sindicats es reuneix amb la 
Conselleria per tractar sobre l’acord 
de professorat interí. La marxa 
compta amb una presència desta-
cada de persones de CCOO de l’Ala-
cantí–Marines, així com del PSPV, 
EUPV, Compromís, PCPE-PV, CUO i 
Escola Valenciana. 

Nuevas Generaciones del PP de 
Castelló posa en marxa una cam-
panya per denunciar el professorat 
que “adoctrine” el seu alumnat, en 
clara referència al professorat en 
lluita contra les retallades. 

El professorat en vaga 
col·lapsa els registres 
de les direccions terri-
torials d’Educació d’Ala-

cant i Castelló i de la Conselleria d’Edu-
cació a València. Es demana la retirada 
de la proposta de rebaremació de les 
borses.

Novetats
En primer lloc, el professorat interí 
amb serveis prestats amb anterioritat 
a l’acord de 1993 mantindrà el seu lloc 
en borsa; en segon lloc, incorporen el 
professorat de borses extraordinàries 
que no s’han presentat mai a 
oposicions, que no constava en l’acord 
anterior, i que s’ha de presentar 
obligatòriament a les oposicions per 
a ser rebaremats; i, en tercer lloc, 
es retira el nomenament per vacant 
fins al 30 de juny i es manté fins a “la 
finalització del curs escolar”. Sobre 

aquest darrer punt, STEPV desconfia 
que es mantinga perquè, igual que 
passa ara amb el decret Vela (1/2012) 
que limita tots els nomenaments a 
30 de juny fins a 2014, en qualsevol 
moment es pot regular en normativa 
superior aquesta limitació, encara que 
l’acord diga una altra cosa. En tot 
cas, si es compleix la paraula del 
president de la Generalitat, el decret 
1/2012 té una vigència de dos anys i 
després es tornaria a la normalitat, 
per tant, no és una concessió.

Segon esborrany
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Nova manifestació a 
València i tancada a la 
Conselleria d’Hisenda i 
Administracions Públi-

ques. El comité de vaga es reuneix 
amb Pedro García Ribot, secretari 
autonòmic d’Administracions Públi-
ques, perquè mitjance en el conflic-
te.

Els partits polítics PSPV, Com-
promís, ERPV, Solidaritat per la In-
dependència i PCPE donen suport a 
la manifestació i a la lluita del pro-
fessorat interí. També el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC), el Bloc d’Estudiants Ager-
manats (BEA) i el Sindicat d’Estudi-
ants, a més de FAPA-València.

La manifestació acaba a la plaça 
Manises on es realitza una assem-
blea que acorda noves accions i mo-
bilitzacions els dies següents.

La Conselleria con-
voca la mesa sectori-
al per al 3 d’abril per 
tractar l’acord de pro-

fessorat interí i una mesa tècnica 
per parlar d’un decret basat en el 
primer esborrany de l’acord en cas 
que no se signe l’acord en la mesa 
sectorial.

Divendres Sant. Mani-
festació a Torrent, la 
ciutat de la consellera. 
La policia prohibeix el 

recorregut cap al centre de la ciutat 
i el desvia cap al Vedat, cap als afo-
res, un clar indici que la manifesta-
ció molesta la consellera.

Pasqua. Assemblea 
permanent. El col·lec-
tiu celebra una con-
centració-assemblea a 

la Conselleria d’Educació per man-
tindre la pressió abans de la mesa 
sectorial de l’endemà i acorda pas-
sar la nit als jardins. La policia 
desallotja les persones acampades 
amb l’amenaça de sancions que es 
desplacen al mur exterior de la Con-
selleria, on novament són desallot-
jats. Finalment unes 50 persones 
passen la nit davant la Direcció Ter-
ritorial d’Educació. 

Pasqua. Mesa Sectori-
al: la Conselleria pre-
senta un tercer docu-
ment, que és rebutjat 

per STEPV, AFID, CPI i l’assemblea 
permanent concentrada a la por-
ta (més de 400 persones). STEPV 
no signa, però la resta de sindicats 
(CCOO, CSIF, ANPE i UGT) sí. 

Això provoca la decepció i indig-
nació del col·lectiu, especialment 
entre les persones afins als sindi-
cats signants que confiaven en què 
els sindicats -tots- assumirien la 
veu de la gent afectada. Els repre-
sentants dels sindicats signants no 
van donar cap explicació a la gent 
concentrada, cosa que hauria d’ha-
ver estat el més normal, en trac-
tar-se de dirigents sindicals que 
representen el professorat.

En l’assemblea s’acorda convo-
car noves accions els dies següents, 
en rebuig a l’acord.

Pasqua. Concentra-
ció davant el Palau de 
la Generalitat. STEPV 
anuncia la interposi-

ció del recurs contra la denúncia de 
l’acord de 2010. També informa que 
està estudiant el nou acord per in-
terposar el corresponent recurs, si 
s’escau.

Es convoquen assemblees per a 
la setmana següent i una nova ma-
nifestació contra la rebaremació i 
contra les retallades en educació 
per al dissabte 13 d’abril.

Conselleria publica en el DOCV 
l’arranjament escolar definitiu que 
comporta noves retallades en in-
fantil i primària. No és casualitat 
que la publicació d’un arranjament 
amb fortes retallades com aquest 
siga posterior a l’acord. Sempre es 
publica en febrer-març. El retard en 
la publicació ha possibilitat la signa-
tura de l’acord.

Més de 3.300 perso-
nes es manifesten a 
Elx, Castelló i València 
en rebuig a la retalla-

da de plantilles i a la rebaremació de 
les borses.

Novetats
S’amplia mínimament les persones que podran 
mantindre la seua posició en la borsa. No seran 
rebaremats en el cas del cos de mestres, els 
professionals amb serveis prestats abans de 1994, 
i en la resta de cossos fins a 1995. Això deixaria 
fora de la rebaremació uns 1.400 docents. Les 
especialitats dels cossos de secundària i PTFP de 
les oposicions de 2013 tindran dues moratòries en 
compte d’una. A més, en 2014 no hi haurà oferta 
pública d’ocupació i s’acumularà a 2015.

Tercer esborrany
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Com em quede amb l’acord?

 SITuACIó ACTuAL  OPOSICIONS ANTERIORS  OPOSICIONS PRòxIMES MORATòRIA

1

3

Abans del 1994 (cos de mestres)  
o del 1995 (cossos de secundària)

2
Després del 1994 (cos de mestres)  
o del 1995 (cossos de secundària)

Personal amb serveis

Personal sense serveis

 APROVADES

 APROVADES EN PART

 NO APROVADES

 APROVADES

 APROVADES EN PART

 NO APROVADES

 APROVADES

 APROVADES EN PART

 NO APROVADES

 APROVADES

 APROVADES EN PART

 NO APROVADES

Secundària 1* 
Mestres 2

SI

En qualsevol administració educativa. Només en l’Administració educativa 
valenciana.

Recordem que l’acord de 2010 mantenia l’ordenació de les borses des que s’havien constituït, fa 30 anys, d’acord amb el 
consens social, sindical i polític establit des de l’assumpció de les competències educatives per part de la Generalitat. És a dir, 
en primer lloc els qui ja tenien serveis prestats; en segon lloc, figuraven els qui venien d’unitats concertades que havien deixat 
d’estar-ho; en tercer lloc, els qui no tenien serveis prestats i s’incorporaven fruit del resultat de les oposicions i, en quart lloc, 
els qui s’incorporaven via borses extraordinàries i tampoc tenien serveis prestats. Senzill, transparent i fàcil de gestionar.

Sense moratòria
NO

Sense moratòria

*Les especialitats 
convocades enguany per 
a secundària disposaran 
de dues moratòries: 
aquesta i una altra.

n Què vol dir aprovar 
en part l’oposició?

Segons l’acord, si tens una prova o 
part (en cas de les transitòries LOE) 
disposes de moratòries en les prò-

ximes oposicions. Ara bé, què vol dir 
tindre aprovada una part de l’oposi-
ció en les transitòries LOE? Doncs 
bé, en les transitòries LOE existia 
una única prova en la fase d’oposi-
ció dividida en dues parts, que són:
Part A: desenvolupament per escrit 
d’un tema triat per l’aspirant d’entre 

un nombre de temes extrets a l’at-
zar dels corresponents al temari de 
l’especialitat. 
Part b: presentació d’una progra-
mació didàctica i la preparació i ex-
posició oral d’una unitat didàctica. 
En les especialitats que inclouen ha-
bilitats instrumentals o tècniques, 

caldrà fer, a més, un exercici pràctic. 
Per tant, la part B es divideix, al seu 
torn, en dos exercicis en els casos 
assenyalats. En aquests casos els 
aspirants feien tres exercicis en to-
tal, que s’agrupaven en dues parts. 
Per tant, una persona que haja sus-
pés la part A i un exercici de la part 

B, encara que aprove l’altre, no té 
cap part de la oposició aprovada i, 
per tant, no té moratòria. Dit d’una 
altra manera, per a tindre moratò-
ria, has d’haver aprovat la part A o 
els dos exercicis de la part B.
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Aquest esquema s’aplicarà a partir de la finalització de les moratòries (dues en el cas del cos de mestres, una en la resta de 
cossos excepte en les especialitats de l’oferta pública d’ocupació de 2013, que també en tenen dues). Se n’exceptua el col·lectiu 
enquadrat en la primera casella de l’apartat c) perquè no té moratòries (qui no ha aprovat cap exercici o part de l’oposició o 
no s’ha presentat mai a oposicions) al qual ja se li aplica l’acord en les especialitats afectades per les oposicions de 2013.

Nota: Els serveis prestats només computen si s’han realitzat en centres dependents de la Conselleria competent en 
matèria educativa. En queden exclosos, per tant, els centres de dependència municipal, de diputacions, etc. 
Els apartats -A 1, A 2, etc.- corresponen a la classificació de l’article 4 de l’acord.

Personal de borses extraordinàries 
sense serveis prestats.

Tinc serveis prestats i he aprovat 
la fase d’oposició alguna vegada en 
qualsevol administració educativa.

 SITuACIó FuTuRA  MORATòRIA REbAREMACIó



No em rebaremen i em 
quede com estic

No em rebaremen i em 
quede com estic

Tinc serveis prestats abans de 1994 en el cos de 
mestres o abans de 1995 en la resta de cossos.

Tinc serveis prestats i he superat una prova 
o part (cas de les transitòries LOE entre 2007 
i 2011) en qualsevol administració educativa, 
i en alguna de les moratòries aprove la 
fase d’oposició en qualsevol convocatòria 
de qualsevol administració educativa.

Personal interí sense cap prova o part aprovada 
i personal sense serveis que participe en les 
proves i aproven la fase d’oposicions en els 
pròxims procediments selectius convocats 
per l’Administració educativa valenciana.

M’ordenen en la llista per 
la nota global de l’oposició. 
Si sóc personal interí amb 
serveis mantindré aquesta 
posició indefinidament en les 
llistes. Si sóc personal sense 
serveis mantindré aquesta 
posició si preste serveis. 

Personal interí amb alguna prova o part 
aprovada (vénen del a) III), personal 
interí sense cap prova o part aprovada i 
personal sense serveis que participen en 
les proves i no aproven la fase completa en 
les moratòries, però sí algun exercici.

Rebaremen conjuntament 
el personal amb serveis 
i sense d’acord amb el 
nombre d’exercicis superats, 
i en cada un, per la puntuació 
obtinguda. Si es convoquen 
noves oposicions perdré 
l’ordre en les llistes, per a 
ser novament rebaremat. No 
consolide lloc en la llista.

Tinc serveis prestats però no he superat 
cap prova o part o no m’he presentat mai a 
oposicions (en aquest cas es troba la majoria 
de la gent de les borses extraordinàries). 

Em rebaremen. M’envien 
pràcticament al final de la 
llista i no tinc moratòries.

Em rebaremen. M’envien 
pràcticament al final de la llista 
però sí que tinc moratòries.

Tinc serveis prestats i he superat en el 
passat alguna prova o part i no aprove 
cap exercici en les moratòries.

Personal docent d’unitats concertades 
que han deixat d’estar-hi.

A

B

E

D

1

2

3

1

1

2

2 

n Classificació del professorat interí segons el nou acord de 2013

C
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Art. 2. Vigència de l’acord
Fins al 31 d’agost de 2016, prorro-
gable cada curs escolar sempre que 
cap de les parts signants denuncien 
l’acord sis mesos abans de la fina-
lització del curs escolar que corres-
ponga.

Art. 4. Constitució de les borses  
i ordre de preferència 
Les llistes i l’ordenació es basen 
en l’acord de 2010 (derogat el 27 de 
març). Es constituiran noves llistes 
en ocasió de la celebració de proves 
selectives (oposicions) en l’àmbit 
valencià. L’accés a vacants i substi-
tucions també es basarà en l’orde-
nació establida en l’acord de 2010 
mentre no es convoquen oposicions 
de l’especialitat o cos en el cas de 
mestres. Quan se celebren oposi-
cions, es constituiran noves llistes 
amb l’ordenació següent:
a)  Personal amb serveis prestats 
que mantindrà l’ordre actual si es 
dóna la següent casuística:
I .  Qui haja aprovat la fase comple-

ta d’oposició en algun moment i en 
qualsevol administració educativa 
(qualsevol comunitat autònoma) a 
l’entrada en vigor de l’acord.
I I .  Qui haja prestat serveis abans de 
l’aplicació de les transitòries LOG-
SE, és a dir, abans del 31 d’agost de  
1994, en el cas del cos de mestres, 
i abans del 31 d’agost de 1995 en la 
resta de cossos.
III. Qui haja superat alguna prova de 
la fase d’oposició o una part (en el cas 
de les transitòries LOE entre 2007 i 
2011) mantindrà el seu lloc actual 
sempre que aprove la fase d’oposició 
quan es convoquen en la seua especi-
alitat en el cas dels cossos de secun-
dària, PTFP, EOI i Ensenyaments Ar-
tístics i, en el cas del cos de mestres, 
en una de les especialitats per les 
quals es tinga l’habilitació. Per a su-
perar la fase d’oposició es disposarà 
de dues moratòries en el cas del cos 
de mestres i d’una en la resta de cos-
sos (excepte els afectats en les opo-
sicions de 2013, que també en tenen 
dues). Fins que no passen aquestes 

moratòries no hi haurà rebaremació 
en aquest col·lectiu. Una vegada ce-
lebrades aquestes convocatòries, si 
no s’ha superat la fase completa de 
l’oposició es perd l’ordre en la llista 
i es rebarema d’acord amb els apar-
tats b) o c) segons el cas.
b)  Una vegada passades les mora-
tòries, en aquest segon bloc de les 
llistes s’ordenarà el personal se-
güent d’acord amb l’ordenació se-
güent:
I .  Personal interí sense cap prova o 
part aprovada i personal sense ser-
veis que participen en les proves i 
aproven la fase d’oposicions. S’or-
denen segons la posició en la llista 
d’aprovats. Mantindran indefinida-
ment aquesta posició en les llistes 
(en el cas dels no interins si presten 
serveis).
I I .  Personal interí amb alguna pro-
va o part aprovada (venen del a)III) i 
interins sense cap prova o part apro-
vada i personal sense serveis que 
no aproven la fase completa en les 
moratòries però sí algun exercici. 

S’ordenen d’acord amb el nombre 
d’exercicis superats i, en cada un, 
per la puntació obtinguda. Si es con-
voquen noves oposicions perdran 
l’ordre en les llistes. 
c)  En tercer lloc, els qui tenen ser-
veis prestats però no han aprovat 
cap prova o part o no s’han presen-
tat mai a oposicions (en aquest cas 
es troba la majoria de la gent de les 
borses extraordinàries). Aquest col-
lectiu no té dret a cap moratòria, per 
tant, o aprova tota la fase d’oposició 
a la primera o perd el seu lloc actual 
per passar a aquesta tercera posi-
ció en l’ordenació de les llistes. Però 
darrere d’aquest col·lectiu va encara 
el que té serveis prestats que haja 
aprovat en el passat alguna prova o 
part i no ha aprovat cap exercici en 
les moratòries.
d)  Personal docent d’unitats con-
certades que han deixat d’estar-ho.
e) Personal de borses extraordinà-
ries sense serveis prestats.

Art. 5. Determinació dels llocs de 
treball per a la seua cobertura  
Les vacants poden ser d’inici de 
curs o sobrevingudes una vegada 
iniciat el curs (en 2010 es limitaven 
al 31 de desembre). Són d’accepta-
ció obligatòria si responen a la tria 
provincial. Les substitucions són de 
provisió voluntària. En cas que la 
plaça no fóra triada voluntàriament 
per ningú, s’assignarà d’ofici segons 
l’ordre de prelació invers (novetat) a 
l’existent en la borsa i a la preferèn-
cia provincial. 

Les places itinerants, les de 
temps parcial i les reduccions de 
jornada continuen sent places de 
provisió voluntària absoluta, és a 
dir, que no es poden assignar obli-
gatòriament.

Art. 8. Exclusió de les borses 
S’hi incorporen cinc supòsits més 
als que es preveien en l’acord de 
2010, que són:
n Haver estat sancionat dues vega-
des per falta molt greu.
n Per falta de competència per al 
desenvolupament de les funcions 
ordinàries.
n No tindre en qualsevol moment 
algun dels requisits generals o es-
pecífics exigits, en particular el re-
quisit lingüístic si és requerit per al 
lloc.
n Si s’incorre en qualsevol de les 
causes per les quals el funcionari-
at de carrera perd aquesta condició.
n Per jubilació forçosa.
Consulteu el llistat complet en 
l’acord.

Com ja va denunciar STEPV en 
2010, al professorat interí se li apli-
quen totes les obligacions del funci-
onariat de carrera, però no els ma-
teixos drets.

Art. 9. Procediment d’actuació 
per a determinar la falta de 
competència del personal 

docent interí per a continuar 
desenvolupant les seues 
funcions ordinàries
És un article nou, que no constava 
en l’acord de 2010. Es tracta d’un 
procediment per a excloure el pro-
fessorat interí que manifeste “falta 
de capacitat pedagògica” i la “idone-
ïtat per a desenvolupar el lloc”. 

La Conselleria no es conforma 
amb la rebaremació per a desfer-se 
de professorat interí sinó que intro-
dueix aquest article per a rematar la 
faena.

Article 10. Durada dels 
nomenaments
Es manté el nomenament, en cas 
de vacant, fins al 31 d’agost, com 
en l’acord de 2010. Aquest article va 
ser denunciat el novembre de 2011 
per la Conselleria i el decret Vela de 
gener de 2012 va imposar que tots 
els nomenaments serien fins al 30 
de juny. No hi ha cap garantia que 
aquest article es mantinga en vigor.

Article 12. Comissió de seguiment
S’eliminen les referències a algunes 
competències que són pròpies de la 
mesa sectorial i no de la comissió de 
seguiment  com: assignació de quo-
tes per a la formació i l’estudi de no-
ves fórmules per a l’accés a la funció 
pública docent, anàlisi de resoluci-
ons sobre els procediments d’adju-
dicació de places.

Disposició addicional tercera. 
Continuïtat en el lloc de treball 
Substitueix la de l’acord de 2010 
(Continuïtat en el treball). Es per-
metrà que el professorat interí de-
senvolupe el mateix lloc de treball 
en anys successius. Això està pen-
sat per als contractes programa. En 
2010, la Conselleria es comprome-
tia a oferir llocs de característiques 
similars sempre que les necessitats 
del sistema ho requeriren.

Disposició addicional quarta. 
Llocs de difícil provisió
Substitueix la de l’acord de 2010 
(Centres de difícil provisió). Són va-
cants en les quals determinades cir-
cumstàncies no afavoreixen que si-
guen cobertes.

Disposició transitòria primera
Mentre estiga en vigor el decret Vela 
no s’aplicarà el nomenament fins al 
31 d’agost i, per tant, el pagament 
de l’estiu. Això significa que en-
guany, com l’any passat, la gent ha 
de demanar l’atur a l’estiu.

Disposició transitòria segona
No hi haurà oferta pública en 2014 
i les places previstes s’acumularan 
en processos selectius posteriors.

Guia de l’acord de professorat interí 
Signat per la Conselleria, CCOO, CSIF, ANPE i UGT

Aquesta guia incideix en els aspectes nous i en les diferències respecte a l’acord de 2010. Per a una informació més completa, consulteu l’acord.

Educació Infantil:  50
Anglés:  70
Educació Física:  20
Música:  20
Audició i Llenguatge:  50
Pedagogia Terapèutica:  30

Intervenció sociocomunitària:  13
Hostaleria i Turisme:  6
Processos Diagnòstic Clínic  
i productes ortoprotètics:  6
Processos Sanitaris:  5

Cuina i pastisseria:  8
Laboratori:  2
Perruqueria:  4
Procediments Diagnòstic  
Clínic i Ortoprotètic:  4
Serveis a la Comunitat:  8
Serveis Restauració:  4

Total: 240 Total: 30 Total: 30

Mestres Secundària PTFP

n Especialitats afectades per les oposicions del 2013

Nota: les dades d’aquest quadre provenen de la informació facilitada per Conselleria en la reunió de la mesa 
del dia 8 de març que abracen des de 1996 fins ara. La Conselleria manté que les dades no són fiables al 
100% perquè estan incloses persones que van prestar serveis abans del 94 o 95, però que es van presentar 
a les oposicions posteriorment i consten en el quadre. Per tant, el nombre de gent afectada és inferior.

Cos Han aprovat...

Fase oposició Una prova Res 

Mestres 2293 321 2490

Secundària 2546 481 2487

PTFP 329 83 817

Prof. Música i Arts Escèniques 21 92 380

Cat. Música i Arts Escèniques 10 22 79

Mestres Taller 0 1 30

Prof. Arts Plàstiques i Disseny 19 24 189

EOI 88 37 260

TOTAL 5306 1061 6732

n Personal afectat per l’acord

10
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1
Signar l’acord comporta 
acceptar la premissa en la 
qual es basa la rebaremació: 
que “els millors són els que 
aproven les oposicions”, 
premissa més que discutible. 

Un autèntic insult al 
professorat interí que no 
té l’oposició aprovada i ha 
demostrat amb la seua 
experiència docent que és 
igual de bon professional 
que qualsevol altre. A més, 
el col·lectiu hi ha accedit 
tenint en compte el sistemes 
previstos en la legislació 
vigent i respectant, sempre, 
els principis constitucionals 
d’igualtat, mèrit i capacitat, 
així com de publicitat.

2
Qüestiona, llavors, la 
dignitat de la tasca docent 
del professorat interí.
Des de fa algun temps, la 
Conselleria d’Educació ha posat 
en marxa una campanya per 
desprestigiar el professorat 
valencià: és absentista i 
malfaener. Per això, cal 
augmentar-li les hores lectives, 
retallar plantilles i salari. I ara 
es basa en noves mentides per 
justificar la rebaremació de les 
borses i la nova llei educativa 
(LOMQE). Aquesta argumentació 
és vella i prové dels interessos 
de les empreses per atacar 
l’ensenyament públic.

3 
Substitueix arbitràriament 
el criteri de l’antiguitat pel 
de la competitivitat entre 
companys i companyes.
L’antiguitat és el criteri 
principal que s’usa en qualsevol 
procediment: concurs de 
trasllats, desplaçaments i 
supressions, i fins ara també en 
les borses de treball. Competir 
i no col·laborar, aquesta és la 
política de la Conselleria.

4
Milers de docents poden perdre 
el lloc estable en la borsa i, per 
tant, la possibilitat de continuar 
treballant després d’anys de 
prestar serveis i de demostrar 
la seua professionalitat 
en la tasca docent.
Aquest fet és el més greu de 
tota la proposta, perquè pot 
condemnar al final de les llistes 
i, en conseqüència, a l’atur 
la majoria de docents que no 
tindran perspectiva de trobar 
una altra faena mai més.

5
Castiga aquell professorat 
que no s’ha presentat mai a 
oposicions (perquè ha entrat 
per borsa extraordinària) o que 
no ha aprovat cap exercici.
Aquest col·lectiu no té 
moratòries i sempre és 
rebaremat encara que aprove 
la fase completa d’oposició. 
En el cas de les especialitats 
convocades enguany, 
aquest col·lectiu perdrà el 
seu lloc en la borsa en les 
adjudicacions de juliol.

conseqüències de l’acord
10

6
Introdueix diferències en el 
col·lectiu de professorat interí 
(entre el que quede en les 
borses), segons el criteri d’haver 
aprovat o no una oposició.
Uns es queden com estan i 
altres s’han de rebaremar 
contínuament en funció de si han 
aprovat o no la fase d’oposició.

7
Genera una angoixa permanent 
en el col·lectiu que depén de la 
rebaremació, pendent cada any 
de si convoquen o no oposicions.
Un malviure innecessari que 
ja està creant ansietat en el 
col·lectiu. En aquest sentit, 
la Conselleria, només que 
oferisca una sola plaça, ja en 
té prou per a rebaremar tota 
la llista de la borsa afectada 
per la convocatòria.

8
La substitució d’uns docents 
per altres no posarà fi a les 
retallades ni garantirà llocs 
de treball ni millorarà la 
qualitat de l’ensenyament.
És una mesura totalment 
innecessària. La manera que 
tothom treballe és posar fi a 
les retallades i recuperar les 
plantilles i totes les places que 
s’han perdut aquests anys. 
A més, aquesta substitució 
d’uns per altres va en la línia 
del control ideològic i polític, 
com ja està passant en el cos 
d’inspecció, com ho estan 
intentant amb les direccions i 
amb una part del professorat 
via comissions de serveis en 
el contracte programa.

9
Complica la gestió i el 
control de les borses de 
treball i de l’adjudicació.
L’ordenació actual és estable i, 
per tant, transparent. Tothom 
sap qui té per davant i pot 
controlar qualsevol irregularitat, 
denunciar-la perquè es resolga. 
Ara no es garantirà aquesta 
transparència perquè s’han 
de controlar les moratòries, 
qui té l’oposició aprovada i 
qui no, qui aprova i qui no 
en futures convocatòries i, 
segons el resultat, qui es 
rebarema i qui no. Tot un 
desgavell que serà difícil de 
gestionar per a garantir que 
les adjudicacions es realitzen 
amb un mínim de garanties.

10
La Conselleria vol aplicar 
la seua proposta en les 
oposicions de 2013.
En aquestes oposicions 
comptarà ja la primera 
moratòria en el cos de mestres 
i en la resta de cossos en les 
especialitats convocades. A 
tres mesos escassos de les 
proves, quan fins ben avançat 
el curs no estava prevista la 
convocatòria d’oposicions, 
la Conselleria canvia les 
regles de joc al professorat 
interí de les especialitats 
convocades. Una autèntica 
falta de respecte i un nou 
maltractament al professorat.
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EN PORTADA  ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ

El dimecres 3 d’abril, quatre dels 
cinc sindicats que representen el 
professorat interí davant de l’Admi-
nistració, AMPE, CSI-F, CCOO i UGT 
van signar un document que, lluny 
de millorar la seua delicada situa-
ció, l’han empitjorada encara més. 
El pretext utilitzat per a signar ha 
sigut el del “mal menor”, però en 
fer-ho no sols han deixat en una si-
tuació molt precària un percentat-
ge important del col·lectiu d’interi-
ns, sinó que també s’ha sancionat la 
mala praxi negociadora, així com els 
arguments fal·laços emprats per la 
Conselleria d’Educació, els quals es 
resumeixen en els següents punts:

No és un acord, sinó una imposi-
ció. La Conselleria ha denunciat de 
forma unilateral un acord que havia  
signat amb els cinc sindicats el no-
vembre de 2010, caducava en 2014. 
Signar el nou acord implica legiti-
mar aquesta mala praxi, basada en 
l’abús de poder d’una de les parts 
sobre l’altra. A partir d’ara hi ha via 
lliure per a trencar qualsevol conve-
ni o acord.

No ha hi ha hagut negociació, 
sinó xantatge per part de l’Adminis-
tració. Quan la Conselleria ha pre-
sentat el segon i el tercer esborrany, 
ha amenaçat els sindicats que, o els 
signaven o s’aprovava, via decret, el 
primer esborrany presentat. Signar 
el nou acord implica sancionar la 
coacció.

No és una oportunitat perquè els 
joves docents troben faena. Aques-
ta mesura només és una cortina de 
fum que busca desregularitzar les 
borses de treball i obrir la porta a 
l’acomiadament de personal amb 
una experiència basada en anys de 
servei. Amb les retallades en primà-
ria, secundària, FP dual, la constant 

concertació del nostre ensenyament 
públic, així com les previstes en la 
LOMQE, les plantilles cada volta se-
ran més reduïdes.

És un precedent nefast i l’inici de 
la desregularització de les borses 
de treball públiques, i que siguen 
gestionades per empreses privades 
“amigues”.  

El fracàs escolar no és culpa dels 
docents que actualment fan classe, 
i que han entrat per alguna borsa 
extraordinària o han suspés algun 
dels exàmens de la fase d’oposició. 
Signar implicava donar suport a l’ar-
gumentari de la Conselleria d’Edu-
cació, que considera que el nostre 
sistema educatiu necessita els “mi-
llors docents” per a combatre el fra-
càs escolar, argument que és perni-
ciós i fal·laç. Si volen reduir el fracàs 
escolar, per què augmenten la ràtio 
d’alumnes a l’aula?

“Dividir per regnar”. La Conselle-
ria d’una forma intel·ligent ha utilit-
zat aquesta màxima des del principi. 
Com podem veure, la divisió es fa 
evident des del primer esborrany, 
però a poc a poc s’amplien els casos 
d’exclusió per a la rebaremació.

Si bé és cert que el fet de no ha-
ver signat hauria suposat l’aprovació 
via decret del conveni d’interins, no 
hem d’oblidar que el que estava en 
joc era la dignitat d’un col·lectiu, la 
seua experiència professional, i la 
idea de la necessitat de tindre unes 
organitzacions sindicals que lluiten 
pels drets de tots els seus treba-
lladors i treballadores. Per aquesta 
raó demanem als sindicats que han 
signat aquest acord que retiren la 
seua signatura de forma immediata, 
per tal d’iniciar una col·laboració en 
la defensa d’una escola pública i de 
qualitat.

Un precedent nefast i l’inici 
de la desregularització 
de les borses de 
treball públiques
Valoració de la Coordinadora del Professorat 
Interí sobre el nou “acord” d’interins.

M és alumnes i menys professorat. I 
també, menys inversió en educació, 
menys atenció a la diversitat i a 

les zones rurals, menys a l’ensenyament 
professional i als idiomes… La nefasta 
política de retallades castiga l’escola pública 
i la fa retrocedir dècades, i condemna a 
l’atur milers de persones interines, quan 
més necessaris són els seus serveis.

Alhora, ens enfrontem amb una 
contrareforma educativa en marxa i una 
redefinició de moltes de les condicions de 
treball del professorat pendent de la futura 
negociació d’un estatut docent anunciat 
pel Ministeri. Però també tenim milers de 
professors i professores aturats, sense cap 
perspectiva de treball, en un context en què 
no es cobreixen les milers de jubilacions 
produïdes els darrers anys i les moltes més 
que es produiran els propers anys quan 
es jubile el professorat que va accedir a 
la docència en les àmplies convocatòries 
d’oposicions dels anys setanta.

En aquest context, els responsables de 
l’educació valenciana tornen a la senda 
de les ocurrències i de la improvisació 
amb l’amenaça de destruir un sistema 
de provisió de places eventuals que ha 
demostrat la seua utilitat al llarg dels 
darrers trenta anys i que només fa dos 
anys va ser modificat i adaptat amb l’acord 
unànime d’Administració, col·lectius 
afectats i representants del professorat. 

Una improvisació que és irresponsable 
perquè vol prescindir de l’experiència de 
milers de persones, canviant unes per 
unes altres, i convertir la inestabilitat i la 
rotabilitat de les plantilles en un element 
suposadament beneficiós per a l’educació 
sota l’excusa de buscar els millor preparats. 

Trenta anys sense problemes, garantint 
l’estabilitat dels centres educatius on hi 
havia poques persones interines, però 
també d’aquells on durant anys han sigut 
majoria perquè la política de personal 
de la Conselleria els privava de personal 
definitiu estable. Trenta anys revalidant un 
sistema de provisió útil. L’última només 
fa dos anys a càrrec del mateix equip que 
governa ara la Conselleria i la Generalitat. 
Què ha canviat, la consellera? És evident 
que la qualitat i preparació del professorat 
no, però la improvisada denúncia de 
l’acord de fa dos anys, del qual encara 
en queden dos més, palesa interessos 
obscurs i una mala fe negociadora per la 
forma intransigent en què s’ha produït 
la poca negociació que hi ha hagut.

Oposar-se a les pretensions de la 
Conselleria no és tasca només d’una 
part del professorat interí, sinó de tot el 
col·lectiu. En altres comunitats, en altres 
moments i contextos s’ha intentat repartir 
el poc de treball disponible despatxant i 
rebaremant  el professorat i l’experiència 
ha demostrat que es tractava d’una opció 

inútil i perjudicial per al sistema educatiu 
que sempre ha acabat descartada. Per 
fer-la possible s’ha jugat a enfrontar uns 
sectors de professorat contra altres: joves 
contra majors, unes especialitats contra 
altres, persones amb anys d’experiència 
amb titulats de fa poc. Algunes persones 
i col·lectius han caigut en la trampa de 
buscar en la desregulació del col·lectiu 
millores tan ocasionals com efímeres. Un 
“pa per a hui i fam per a demà”. Però si 
alguna cosa demostra el que ha passat al 
País Valencià els darrers trenta anys és 
que l’estabilitat del sistema de provisió 
ha beneficiat l’escola i el professorat, 
i ha permés no sols la continuïtat en 
el treball sinó l’obtenció de contínues 
millores en les condicions de treball: 
formació, règim de permisos, salari i 
complements salarials… Potser algunes 
persones avancen més lentament en 
l’ordre de les borses, però de manera 
molt més segura i sense perdre les 
millores que en cada moment, amb la 
força que la mobilització, s’ha aconseguit. 

Com sempre, la solució no passa 
per donar a unes persones el lloc de 
treball que ocupen unes altres, sinó 
per lluitar de valent contra la nefasta 
política de retallades que hauria de 
crear ocupació en lloc de destruir-ne. 

No sobra professorat, falten esforços per 
fer l’educació que la societat necessita.

Els responsables de 
l’educació valenciana 
tornen a la senda de 
les ocurrències i de 
la improvisació amb 
l’amenaça de destruir 
un sistema de provisió 
de places eventuals que 
ha demostrat la seua 
utilitat al llarg dels 
darrers trenta anys

L’estabilitat 
serà de tots i 
de totes o no 
n’hi haurà
joAn BLAnco pAz
mARc cAndeLA
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Des de 2005 la Conselleria i els sindi-
cats havien compromés la negociació 
d’un acord que millorara la situació 
del professorat interí.  Durant el curs 
2009/2010 la Conselleria va presen-
tar un document que arreplegava al-
gunes propostes sindicals. STEPV ho 
va valorar com “un canvi d’actitud” i 
hi va presentar nombroses propostes 
sobre la gestió de les borses i les ad-
judicacions, entre d’altres, que s’in-
corporaren al document: voluntarie-
tat, universalitat en la restricció pro-
vincial, cobrament fins al 31 d’agost 
si s’ocupa una vacant… En essència, 
l’acord del 30 d’abril de 2010 man-
tenia el contingut des de 1993 i l’ad-
denda de 1999, i incorporava les pres-
cripcions legals de rang superior que 
s’haurien d’aplicar encara que no hi 
haguera cap acord, com ara mater-
nitat, paternitat, adopció, cura de fills 
i filles, entre moltes altres. Però no-
més se centrava en la gestió de les 
borses i ignorava les condicions labo-
rals, sobre les quals no plantejava cap 
millora rellevant. 

STEPV, tot i reconéixer els avan-
ços, va decidir no signar-lo. Però 

a la Conselleria i els sindicats sig-
nants els va passar el tràmit de 
denunciar-ne la continuïtat. STEPV 
va advertir oportunament que calia 
denunciar aquell acord o, alterna-
tivament, que fóra aprovat per una-
nimitat. Però ni l’Administració ni 
cap altre sindicat van fer cap esforç 
per buscar una eixida a la situació i 
van preferir encetar una campanya 
de difamació en relació amb STEPV 
culpant-lo de ser responsable que 
l’Administració no aplique millores 
al professorat interí. 

Oportunisme en el període 
de les eleccions sindicals
Després de passar mesos sense cap 
iniciativa sobre la qüestió, el 19 de 
novembre de 2010, a dues setmanes 
de les eleccions sindicals, la Conse-
lleria i els sindicats acorden espol-
sar l’acord i convoquen una mesa 
sectorial pel tràmit d’urgència per 
signar-lo. 

Malgrat la inoportunitat de 
la coincidència amb la campa-
nya electoral, que buscava aïllar 
STEPV, el sindicat després de valo-

rar els informes sobre la provincia-
lització que va presentar la Conse-
lleria i de les repercussions de les 
retallades en educació va decidir 
signar l’acord, després de ratifi-
cada la decisió en les assemblees 
convocades. 

Va pesar molt el fet que els sin-
dicats havien de fer front a les re-
tallades de manera molt unitària, 
una condició que, sens dubte, calia 
preservar, perquè la lluita havia de 
continuar. En aquest sentit, cinc sin-
dicats units podien defendre més bé 
el professorat interí.

Així, el sindicat anteposava, una 
volta més, la defensa dels interes-
sos del professorat interí a l’estratè-
gia de confrontació sindical.

El temps ens ha donat la raó. 
Nous atacs al professorat interí 
s’albiraven en l’horitzó. Lamenta-
blement, la intenció expressa d’al-
tres sindicats perquè es convocara 
la mesa en campanya electoral, 
comptant que STEPV quedaria fora 
de l’acord, deia a la clara que al-
guns actuaven més per traure rèdits 
electorals.

En defensa de les borses, 
STEPV signa l’acord de 2010
El novembre de 2010, malgrat no arreplegar 
algunes millores proposades, STEPV va signar 
l’acord ara denunciat. I ho va fer considerant 
les retallades en educació que afectaven 
especialment el professorat interí i que calia 
preservar una posició sindical unitària.

Els PNNs s’organitzaren al llarg de 
tot l’Estat per lluitar per l’accés de-
finitiu a les places que ocupaven. El 
boicot a les oposicions de l’any 1976 
va marcar el cim del moviment. El 
professorat interí va creure que les 
places eren seues i va lluitar per 
elles amb l’organització d’un movi-
ment com poques vegades s’havia 
vist. Les successives convocatòries 
d’oposició, però, van absorbir ràpi-
dament el professorat interí, cedint 
el testimoni a les assemblees de 
professorat aturat, entre les quals 
va destacar la d’Alacant, que va llui-
tar bona cosa perquè l’accés a l’in-
terinitat s’organitzarà amb un sis-

tema públic, democràtic i igual per 
a totes les persones aturades, tren-
cant amb els sistemes de provisió 
irregulars i lligats a conéixer algun 
membre d’equip directiu o de l’Ad-
ministració.

Va ser una fase que acaba amb 
l’aprovació d’una nova llei de refor-
ma de la funció pública que posa fi 
a les últimes convocatòries restrin-
gides o de “reserva de plaça” (1985) 
que absorbeixen quasi totalment les 
restes de les antigues persones in-
terines i les grans borses de comen-
çament dels huitanta formades per 
professorat de valencià i d’educació 
especial. 

Però en un sistema educatiu his-
tòricament caracteritzat per man-
tindre la inestabilitat d’una gran part 
de la plantilla, no va tardar massa a 
generar nous co·lectius de treballa-
dors en precari. Així, en 1986 s’obria 
una nombrosa borsa amb un siste-
ma de provisió innovador pactat per 
tots els sindicats i l’Administració, 
amb un barem que incorporava di-
ferents puntuacions: temps d’atur, 
major expedient acadèmic, experi-
ència educativa… i, en especial, ha-
ver aprovat un o dos exàmens d’opo-
sició. 

Després d’una llarga lluita, el 
maig de 1987, se signava el primer 

gran acord del professorat inte-
rí que, en essència, s’ha mantin-
gut fins avui.  Amb les millores de 
l’acord de maig de 1988 (aquest per 
a tot el professorat) es va configurar 
un sistema que comportava nota-
bles millores sobre la situació del 
professorat interí d’aleshores, entre 
les quals la configuració d’un siste-
ma públic i universal d’accés a les 
borses,  un sistema ordenat de co-
briment de vacants i substitucions, 
unes millores retributives (alesho-
res el professorat interí no cobrava 
el 100% de les retribucions), accés a 
la formació… però especialment una 
regulació del col·lectiu que aportava 
seguretat en el treball i una mínima 
estabilitat i tallava el pas a la reba-
remació contínua que pretenia la 
Conselleria.

Mestrestant, el juny de 1987 a la 
resta de l’Estat es convocava una 
vaga contra la rebaremació de les 
borses que volia imposar el Minis-
teri.

En 1990 un nou acord, vigent per 
tres anys, mantenia la normativa 
d’ordenació. Amb la negociació del 
desplegament de la LOGSE i de la 
lluita per una major estabilitat i un 
nou sistema d’accés vinculat amb la 
nova llei, un potent moviment inte-
rí  es configurava amb l’anomenada 
Coordinadora de Dénia (lloc habitual 
de reunió) on s’aplegaven represen-
tants de més de trenta assemblees 
de tot el territori valencià. Al comen-

çament va tindre el suport de la ma-
jor part del sindicats, però van anar 
retirant-se ja que no va voler partici-
par del procés de decisions unitari. 

En 1993, després de les transi-
tòries del sistema d’accés de 1991, 
un nou acord s’escenificava al País 
Valencià i, de bell nou, la normativa 
estable d’ordenació es va mantin-
dre, alhora que en altres comunitats 
autònomes i el territori del MEC es 
reordenaven les borses, fet que dei-
xava pas a un període d’inestabilitat 
del professorat interí i del sistema 
educatiu que a poc a poc va ser des-
terrat atés que aportava pocs bene-
ficis i molts perjudicis.

Amb el desplegament de la LOG-
SE s’obrien noves borses, com les 
de 1993. Més tard, els acords de 
plantilles d’infantil i primària (1997), 
de secundària (1999) i de formació 
professional (2001). Una altra vega-
da d’infantil (2005). I pel mig, nom-
broses borses d’especialitats molt 
diverses. I, com sempre, les previsi-
ons de l’Administració no comptaran 
amb aquest augment de les places 
i fomentarà l’augment del professo-
rat en precari.

STEPV, trenta cincs anys 
defensant el treball estable
Hem comprovat com durant anys el 
professorat interí ha anat augmen-
tant en nombre per la voluntat de 
l’Administració de disposar de bor-
ses molt àmplies amb què tapar els 
forats del sistema educatiu sense 
cap limitació, amb condicions di-
ferents de la resta del professorat, 
sense seguretat… I així hem arribat, 
malgrat les declaracions d’intenci-
ons en sentit contrari de reducció 
de les interinitats, a grans borses de 
milers de persones interines. 

La lluita permanent del col·lectiu 
per aconseguir millores i la combi-
nació del binomi negociació i mobi-
lització, unida a les iniciatives jurí-
diques han configurat una situació 
que sempre es pot millorar però que 
ha avançat molt respecte de la situ-
ació de fa anys.

Trenta cinc anys de lluita per l’estabilitat
El ràpid creixement de l’escolarització del final dels 
anys setanta i primera meitat dels huitanta va provocar 
l’aparició de grans borses de persones interines

unes vegades, STEPV 
ha signat acords i 
altres no, però sempre 
ha prioritzat els 
interessos del col·lectiu

Signatura de l’acord de 2010, amb el conseller Font de Mora
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PLANTILLES DE PRIMàRIA I ARRANJAMENT

El present curs escolar està sent es-
pecialment negre als centres públics 
d’educació infantil i primària. Al no-
vembre la Conselleria va presentar 
els nous criteris per a l’arranjament, 
que donaven cabuda a l’augment de 
ràtios del ministre Wert (de 25 a 30 
alumnes per aula en infantil i pri-
mària). A més, també s’empitjora-
ven les condicions per a l’autoritza-
ció d’unitats en centres rurals i in-
complets, ja que la ràtio mínima per 
a establir una unitat s’augmentava 
i també s’incrementava el nombre 
d’alumnes de cursos diferents que 
es podien agrupar en una sola aula.

El sindicat llançà immediatament 
una enquesta a través de la nostra 
web per recollir dades sobre quina 
seria la retallada d’unitats i les xifres 
que comunicaren des dels centres 
era escandalosa: un miler d’unitats 
d’infantil i primària se suprimiri-
en el curs que ve. Paral·lelament a 
aquesta recollida de dades, STEPV 
i La Unió de Llauradors i Ramaders 
iniciàrem una campanya per la de-
fensa de l’escola rural, que resultava 
especialment perjudicada.

Aquest primer esborrany de cri-
teris de l’arranjament, gràcies a la 
pressió sindical, va ser modificat 
parcialment i es van rebaixar algu-
nes ràtios puntuals al desembre. A 
pesar de la lleugera millora, el do-
cument continuava sent clarament 
insuficient.

Per si no fóra suficient amb l’aug-
ment de ràtios, al gener la Con-
selleria denuncià unilateralment 
l’Acord de Plantilles d’Infantil i Pri-
mària, seguint el penós exemple del 
que va fer en 2010 amb les plantilles 
de secundària i FP. L’Administració 
valenciana està atacant l’escola pú-
blica en tots els fronts i s’acarnissa 
amb el professorat. D’un acord sig-
nat per tots els sindicats i consen-
suat durant mesos en 1996, passem 
a una ordre rebutjada unànimement 
que elimina més de 400 llocs de tre-
ball del sistema, que no es corres-
pon amb cap criteri pedagògic (per-
què elimina en la gran majoria de 
centres una plaça de l’especialitat 
de primària) i que suprimeix l’espe-
cialitat de Francés al complet. Sense 
voluntat de negociar i amb la clara 
intenció de reduir el pressupost 
d’educació, l’administració posa da-
munt la taula unes plantilles retalla-
des que no cobreixen les necessitats 
reals dels centres i que castiguen 
l’escola pública.

La pressió també dóna fruits. 
D’una banda, moltes de les al·le-
gacions a les retallades de l’arran-
jament presentades pels centres i 
pel sindicat davant de l’administra-
ció són acceptades. I, d’altra banda, 
quan es publica l’arranjament el 5 
d’abril (i no és casualitat que es pu-
blique dos dies després de la signa-
tura d’un acord nefast per al profes-

sorat interí per part de Conselleria i 
la resta de sindicats) observem que 
s’atenua l’impacte negatiu en els 
Col·legis Rurals Agrupats (CRA), ja 
que preveu una xicoteta dotació ex-
traordinària de professorat. Qual-
sevol pèrdua de llocs de treball és 
inacceptable, però en el món rural 
resulta especialment dramàtica pel 
paper fonamental que juga l’escola 
en la vertebració del territori. L’Ad-
ministració ha de mostrar una es-
pecial sensibilitat per l’escola rural, 
tant si parlem de centres que estan 
constituïts com CRA, com si no ho 
estan: no hem d’oblidar mai que qui 
perd una escola, perd un poble.

Per si açò fóra poc, aquesta mo-
dificació de les plantilles de primària 
es realitza de la pitjor manera pos-
sible. L’Administració ha demostrat 
que no ha tingut mai la intenció de 
parlar seriosament sobre les ne-
cessitats dels centres educatius i no 
ha acceptat les esmenes de STEPV 
en eixe sentit (sobre el professo-
rat necessari per atendre les hores 
curriculars, reforços, coordinacions 
noves, plantilla de PAS, etc). Clara-
ment, ha volgut prioritzar unes es-
pecialitats a costa d’altres sense 
criteris pedagògics i amb l’objectiu 
d’amagar la retallada sota anuncis 
propagandístics i mediàtics. Amb el 
fals pretext de “fomentar l’ensenya-
ment de llengua anglesa i l’atenció a 
la diversitat”, s’han transformat pla-

ces de primària i de Francés en pla-
ces d’Anglés i d’Audició i Llenguatge; 
amb el fals pretext de tindre unes 
plantilles més “versàtils”, s’han 
transformat places de primària en 
Educació Física i Educació Musical. 
El resultat d’aquestes transformaci-
ons donen un saldo negatiu de més 
de 400 llocs de treball, quan les ne-
cessitats reals dels centres no dis-
minueixen, sinó al contrari. És clar 
que s’ha de fomentar el plurilingüis-
me i l’atenció a les necessitats edu-
catives especials, però anem errats 
si ho fem retallant recursos en els 
centres. S’està fent un forat per ta-
par-ne un altre. Perquè, no ens en-
ganyem: si, per norma general, falta 
un/a generalista de primària en cada 
escola, qui ha d’atendre la tutoria 
del grup que queda despenjat? Hau-
rà de ser necessàriament un/a es-
pecialista, que no podrà dedicar-se 
a fer la tasca de la seua especialitat 
perquè haurà d’impartir docència de 
primària. Amb això veiem que els 

arguments que la Conselleria esgri-
mia per justificar les noves plantilles 
són paraules vanes.

Juntament amb aquesta manca 
de voluntat de negociar seriosament 
amb xifres concretes i amb la tran-
quil·litat i serenitat que un disseny 
de plantilles necessita, cal afegir 
que la Conselleria s’ha negat tam-
bé a aplicar els canvis de manera 
gradual. Un procés escalonat hauria 
permés als i les mestres habilitar-se 
en altres especialitats per evitar ser 
suprimits del seu centre. Però no hi 
ha hagut ni aplicació escalonada ni 
inversió de l’Administració en un pla 
de xoc de formació específica per a 
facilitar el trànsit a les noves plan-
tilles.

Les noves pantilles, que són un 
desgavell tant en el fons com en la 
forma i amb la precipitació que les 
ha caracteritzades, han obligat l’Ad-
ministració a posar en marxa un 
procediment extraordinari de re-
col·locació en els centres. Aquesta 
recol·locació, que té com a objectiu 
que el professorat definitiu que puga 
es quede al seu centre per una altra 
especialitat, s’ha hagut de realitzar 
amb una celeritat contraproduent, ja 
que només hi ha hagut dos dies de 
marge des de la publicació de l’ar-
ranjament definitiu, que enguany 
també arreplegava la retallada de 
plantilles. Però centenars de mes-
tres definitius no podran recol·lo-
car-se al seu centre.

Quin ha sigut, doncs, el resultat 
de l’augment de ràtios i la imposició 
de les noves plantilles? El més greu 
de tot és que per al curs que ve, els 
centres no tindran tot el professorat 
que necessiten, i, paradoxalment, 
hi haurà 649 vacants menys. O siga, 
649 mestres interins i interines per-
dran el seu lloc de treball perquè 
l’Administració valenciana prefereix 
reduir la inversió en l’escola pública, 
mentre malbarata en altres coses. 
Perquè la consellera s’entesta a fer 
retallada sobre retallada.

Noves plantilles de primària + arranjament = 

rETAllADA SOBrE rETAllADA

Davant d’aquesta doble retallada, STEPV i  FAPA-València, juntament amb La Unió de Llauradors i Ramaders en 
l’àmbit rural, intensifiquen la seua tasca d’assessorament als centres i Consells Escolars Municipals de cara 
a les al·legacions a l’arranjament, i mantenen la pressió al carrer, convocant concentracions a les portes dels 
centres en el mes de març, coincidint amb la data en la data en la qual la Conselleria tradicionalment publicava la 
resolucio definitiva.
En la foto, roda de premsa conjunta de la Unió de Llauradors i Ramaders i STEPV.

Plantilles i concurs de trasllats

El canvi de les plantilles de primària es realitza en el pitjor moment 
possible per al professorat: amb el concurs general de trasllats ja 
en marxa i sense cap possibilitat de canviar d’opinió respecte de la 
convocatòria. Aquesta circumstància resulta especialment greu, ja que el 
professorat del cos de mestres no ha tingut tota la informació necessària 
de cara a participar en un acte administratiu tan important com és el 
concurs de trasllats, ni en el curs actual ni en el passat. Amb les noves 
plantilles, la distribució de places per especialitats canvia en la majoria 
dels centres i això afecta directament el dret que els treballadors i 
treballadores tenim d’estar informats sobre com estan configurats els 
centres en els quals hem de treballar. Amb molta probabilitat, centenars 
de mestres haurien reconsiderat concursar o no concursar fa dos anys 
o enguany, si hagueren sabut que la seua plaça present o futura corria 
perill. Gràficament, podem dir que la Conselleria ha canviat les regles del 
joc a mitjan partit. Un desgavell sense precedents.

Qualsevol pèrdua 
de llocs de treball 
és inacceptable, 
però en el món rural 
resulta dramàtica

El més greu de tot és 
que per al curs que ve 
els centres no tindran 
tot el professorat 
que necessiten
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La comunitat educativa de molts 
centres educatius afectats per 
les supressions de l’arranjament 
escolar es van concentrar el 4 
de març a l’entrada dels centres. 
Aquestes concentracions res-
ponien a la campanya encetada 
per La Unió de Llauradors i Ra-
maders, STEPV, FAPA-València, 
FAPA Penyagolosa de Castelló, 
FAPA Enric Valor i la Confederació 
Gonçal Anaya de pares i mares.

El motiu de les concentracions 
era mostrar el rebuig a les reta-
llades d’unitats i de professorat 
en la proposta d’arranjament es-
colar per al curs que ve, motivada 
fonamentalment per l’augment 
generalitzat de ràtios a 30 i per la 
modificació a la baixa de les plan-
tilles de primària.

El 4 de març vantindre lloc 
concentracions als centres 
afectats per l’arranjament. 
En les fotos: San Gabriel - ALA-
CANT, CRA Riu d’Albaida. Aula-
ri de Bellús, CRA Riu d’Albaida. 
Aulari de Bellús, Miguel Hernán-
dez - Orihuela, CEIP Comte de 
Salvatierra - Fontanars dels Al-
forins,  IES Serrania del Villar del 
Arzobispo, CRA SERRA DEL BE-
NICADELL Aulari de Montitxelvo, 
CEIP Villar Palasí i CEIP Fernan-
do de Loaces. Orihuela, CRA Cas-
tell de Carbonera-Otos, CRA Cas-
tell de Carbonera-Beniatjar, Bra-
cal. Muro d’Alcoi, Fabián y Fuero 
de Villar del Arzobispo, CRA Riu 
d’Albaida. Aulari de Guadasséqui-
es, CEP LUIS VIVES PUÇOL, CEIP 
Verge del Rosari - Massamagrell, 
CEIP JUAN CARLOS I - Almena-
ra, Ceip Trullàs de Benifaió, CEIP 
Lluis Vives - Bocairent.

MObILITzACIONS

Els centres afectats per l’arranjament 
responen a les retallades

Responen a la crida de LA UNIÓ, STEPV, FAPA-València, FAPA Penyagolosa 
de Castelló, FAPA Enric Valor i la Confederació Gonçal Anaya de pares i mares

L’11 de març hi va haver concentracions unitàries 
contra la retallada de les plantilles de primària

Quines plantilles tindrem 
el curs que ve?

El 21 de març, la Conselleria publi-
cà en DOCV la nova ordre de plan-
tilles, que substitueix un acord del 
1996 signat per tots els sindicats 
i que l’administració denuncià de 
manera unilateral. D’un document 
de consens, que ha donat estabili-
tat a les plantilles i que ha cobert 
gran part de les necessitats dels 
centres durant 14 anys, hem pas-
sat a una normativa que la Conse-
lleria ha imposat i que ha provocat 
el rebuig de totes les organitzaci-
ons sindicals.

Les plantilles que ara estableix 
la Conselleria no responen a cap 
criteri pedagògic i crearan dificul-
tats afegides als centres docents, 
que en alguns casos tindran menys 
professorat de plantilla (en centres 
de 12 a 17 unitats), i que en la im-
mensa majoria dels casos tindran 
un número inferior de generalis-
tes de primària que unitats. Com 
que més de 800 llocs de treball es 
transformaran, centenars de do-

cents es veuran abocats a canviar 
d’especialitat a contracor per poder 
quedar-se al seu centre, o patiran 
supressions perquè no es podran 
recol·locar per no tindre l’habilita-
ció de les especialitats que veuen 
incrementat el número de vacants. 
I el més greu de tot, més de 400 
mestres interins i interines es que-
daran sense treball.

A l’hora de justificar les noves 
plantilles, l’administració utilitza 
termes com ara “versatilitat del 
professorat”, “eficiència” i “opti-
mització de recursos”. No ens hem 
de deixar enganyar. Mai no es pot 
millorar amb retallades. Qualsevol 
persona que treballa dia a dia a un 
centre públic és ben conscient que 
no anem sobrats de recursos i que, 
en lloc d’eliminar llocs de treball, la 
Conselleria hauria de fer una apos-
ta ferma i seriosa per l’escola pú-
blica, dedicant-li tots els recursos 
tant humans com materials que 
necessita.
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jornada de 40 hores, un mes de vacances, 
escola pública, sanitat gratuïta, jubilació digna, 
dret a l’habitage, dret al vot de les dones

PODEM
Allioli • ÈPOCA IV - Núm. 253 · Abril 2013 · SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ. INTERSINDICAL VALENCIANA (STEPV) 
DIrECTOr: Amadeu Sanz • REDACCIÓ:  Marc Candela, Beatriu Cardona,  Vicent Mauri • COL·LABORACIÓ:  Gràcia Ausiàs, Àngela Barber, Joan Blanco, MIquel Calatayud, Pere Calpe, Francesc Cerdà, Imma Coret, Nelo 
Garcés, José Lahiguera, Alícia Martí, Antoni Soriano, Rosa Vielba. REVISIÓ LINGÜÍSTICA: Antoni Josep Soriano • DISSENY I MAQUETACIÓ:  Jordi Boluda, Amadeu Sanz • ADMINISTRACIÓ, REDACCIÓ I PUBLICITAT: Juan 
de Mena, 18, bxs. 46008 València. Telèfon 96 391 91 47 · Fax 96 392 43 34 ·allioli.stepv@intersindical.org · www.intersindical.org/stepv · TIRATGE: 15.000 exemplars · ISSN: 1576-0197 · DEPÒSIT LEGAL: V-1.454-1981 · 
FrANQUEIG CONCErTAT: 46/075  · INTERSINDICAL VALENCIANA · ALACANT: Glorieta P. Vicente Mogica, 5-12. 03005.·Tel. 965985165 · ALCOI: Oliver, 1-5a. 03802. Tel. 966 54 06 02 · ALZIRA: Av. Luis Suñer, 28, 16. 46600.· 
Tel. 96 240 02 21 · ELX: Maximilià Thous, 121, bxs. 03201 Elx· Tel. 966 22 56 16 · CASTELLÓ: Marqués de Valverde, 8. 12003. Tel. 964 26 90 94 · GANDIA: Sant Pasqual, 13, 1r, dta. 46700. Tel. i Fax. 96 295 07 54 · VALÈNCIA: 
Juan de Mena, 18, bxs.  46008 València. Tel 963919147 · XÀTIVA: Portal del Lleó, 8, 2a. 46800. Tel. 96 228 30 67 · UNIVERSITAT D’ALACANT: Edifici Ciències Socials. Tel. 965 90 95 12 · UNIVERSITAT JAUME I CASTELLÓ: Ed. 
Rectorat. Campus Riu Sec. Tel. 964 72 88 12 · UNIVERSITAT DE VALÈNCIA: Blasco Ibáñez, 21.  Tel. 96 398 30 18 · UPV: Camí de Vera, s/n. Tel. 96 387 70 46 · UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ (ELX): Maximilià Thous, 121, 
bxs. Tel. 966 22 56 16 · UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA - CEU: Alfara del Patriarca. Tel. 96 387 70 46 · UNIVERSITAT CATÒLICA SANT VICENT FERRER: Godella. Tel. 96 387 70 46. 

Primer de Maig 2013


