
                                                                   
 
 

» NOU ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 
El nou acord de prof. interí es tornarà a negociar aquesta setmana 
STEPV i AFID faran propostes per a millorar l’acord 

 

STEPV i AFID es 

congratulen que es 

torne a obrir la 

negociació 

 

No s’explica, 

tanmateix, per què 

s’ha denunciat l’acord 

precisament el 

primer dia que 

comença la campanya 

electoral  

 

¿per què la 

Conselleria ha 

consentit que la 

denúncia i la 

negociació coincidisca 

en la campanya 

electoral, 

immiscuint-se 

d’aquesta manera en 

un procés electoral? 

 

STEPV i AFID 

aprofitaran aquesta 

possibilitat de 

millorar l’acord sobre 

gestió de les borses i 

proposaran que la 

restricció provincial 

s’aplique en tots els 

cossos i per a totes 

les especialitats. 

 

 
15 de novembre de 2010 

  

Aquest matí en la Mesa Sectorial d’Educació s’ha denunciat l’acord de s’ha denunciat l’acord de s’ha denunciat l’acord de s’ha denunciat l’acord de 

professorat interí de 1993 i s’ha fixat una Mesa Tècnica i una Sectorial per a professorat interí de 1993 i s’ha fixat una Mesa Tècnica i una Sectorial per a professorat interí de 1993 i s’ha fixat una Mesa Tècnica i una Sectorial per a professorat interí de 1993 i s’ha fixat una Mesa Tècnica i una Sectorial per a 

tractar el nou acord, els dies 17 i 19 de novembretractar el nou acord, els dies 17 i 19 de novembretractar el nou acord, els dies 17 i 19 de novembretractar el nou acord, els dies 17 i 19 de novembre, respectivament. 

 

STEPV i AFID es congratulen que es torne a obrir la negociacióSTEPV i AFID es congratulen que es torne a obrir la negociacióSTEPV i AFID es congratulen que es torne a obrir la negociacióSTEPV i AFID es congratulen que es torne a obrir la negociació del nou acord 

d’interins, signat el 30 d’abril per la Conselleria d’Educació i la resta de sindicats 

de la Mesa Sectorial. STEPV i AFID no van signar l’acord perquè no incloia STEPV i AFID no van signar l’acord perquè no incloia STEPV i AFID no van signar l’acord perquè no incloia STEPV i AFID no van signar l’acord perquè no incloia 

algunes reivindicacions importantsalgunes reivindicacions importantsalgunes reivindicacions importantsalgunes reivindicacions importants. Entre altres aspectes, la restricció la restricció la restricció la restricció 

provincial de leprovincial de leprovincial de leprovincial de les substitucions no s’aplicarà a totes les borses de manera s substitucions no s’aplicarà a totes les borses de manera s substitucions no s’aplicarà a totes les borses de manera s substitucions no s’aplicarà a totes les borses de manera 

generalitzada sinó a aquelles que es determinengeneralitzada sinó a aquelles que es determinengeneralitzada sinó a aquelles que es determinengeneralitzada sinó a aquelles que es determinen. Tampoc s’inclou cap 

referència a la millora futura de les condicions laborals del professorat interí. 

 

No s’explica, tanmateix, per què s’ha denunciper què s’ha denunciper què s’ha denunciper què s’ha denunciat l’acord precisament el primer at l’acord precisament el primer at l’acord precisament el primer at l’acord precisament el primer 

dia que comença la campanya electoral de les eleccions d’ensenyament públic, dia que comença la campanya electoral de les eleccions d’ensenyament públic, dia que comença la campanya electoral de les eleccions d’ensenyament públic, dia que comença la campanya electoral de les eleccions d’ensenyament públic, 

que seran el 2 de desembre, i no mesos abansque seran el 2 de desembre, i no mesos abansque seran el 2 de desembre, i no mesos abansque seran el 2 de desembre, i no mesos abans. En eixe sentit, cal preguntarcal preguntarcal preguntarcal preguntar----se se se se 

si els sindicats denunciants de l’acord estan pensant en el professsi els sindicats denunciants de l’acord estan pensant en el professsi els sindicats denunciants de l’acord estan pensant en el professsi els sindicats denunciants de l’acord estan pensant en el professorat interí o orat interí o orat interí o orat interí o 

en extraure algun rèdit electoral amb aquesta maniobraen extraure algun rèdit electoral amb aquesta maniobraen extraure algun rèdit electoral amb aquesta maniobraen extraure algun rèdit electoral amb aquesta maniobra. També cal preguntarcal preguntarcal preguntarcal preguntar----

se per què la Conselleria ha consentit que la denúncia i la negociació coincidisca se per què la Conselleria ha consentit que la denúncia i la negociació coincidisca se per què la Conselleria ha consentit que la denúncia i la negociació coincidisca se per què la Conselleria ha consentit que la denúncia i la negociació coincidisca 

en la campanya electoral, immiscuinten la campanya electoral, immiscuinten la campanya electoral, immiscuinten la campanya electoral, immiscuint----se d’aquesta manera en un procés se d’aquesta manera en un procés se d’aquesta manera en un procés se d’aquesta manera en un procés 

electoral sinelectoral sinelectoral sinelectoral sindicaldicaldicaldical, del qual s’hauria de mantindre al marge. 

 

Així i tot, STEPV i AFID aprofitaran aquesta possibilitat de millorar l’acord sobre STEPV i AFID aprofitaran aquesta possibilitat de millorar l’acord sobre STEPV i AFID aprofitaran aquesta possibilitat de millorar l’acord sobre STEPV i AFID aprofitaran aquesta possibilitat de millorar l’acord sobre 

gestió de les borses del professorat interí i proposaran que la restricció gestió de les borses del professorat interí i proposaran que la restricció gestió de les borses del professorat interí i proposaran que la restricció gestió de les borses del professorat interí i proposaran que la restricció 

provincial s’aplique en tots els cossos i per a provincial s’aplique en tots els cossos i per a provincial s’aplique en tots els cossos i per a provincial s’aplique en tots els cossos i per a totes les especialitats.totes les especialitats.totes les especialitats.totes les especialitats.    

 

STEPV i AFID van fer propostes que es van incorporar al text de l’acord en el 

mes d’abril i, per això, reclamarà que siguen d’aplicació immediata totes les 

mesures que milloren significativament la situació actual.  

Així mateix STEPV i AFID recorden altres propostes que necessiten de solucions: 

• Estabilitat fins l’accés definitiu al funcionariat. 

• Actes d’adjudicació presencials amb totes les vacants del sistema. 

Publicitat i transparència en tota la gestió. 

• Equiparació de les condicions laborals amb el personal funcionari de 

carrera, inclosa la formació. (Directiva Europea 1999/70/CE de 25/06). 

• Dret de les professores interines a prendre possessió de la seua plaça i 

seguir gaudint del permís per maternitat fins a la seua finalització. 

• Cobrament de sexennis i de la resta de complements retributius. 

 

Finalment, STEPV i AFID han convocat assemblees informatives, el dijous 18 de STEPV i AFID han convocat assemblees informatives, el dijous 18 de STEPV i AFID han convocat assemblees informatives, el dijous 18 de STEPV i AFID han convocat assemblees informatives, el dijous 18 de 

novembrenovembrenovembrenovembre per a informar de la negociació i prendre les mesures adients per a 

millorar l’acord i les condicions laborals del professorat interí.  
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NOVA NEGOCIACIÓ DE L’ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 
CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEES  
 
Dilluns passat es va denunciar l’acord de professorat interí de 1993 en la Mesa Sectorial i 
s’han convocat noves meses de negociació el pròxim dia 17 i 19 de novembre per a 
negociar el nou acord.  

Davant d’aquesta nova possibilitat d’introduir millores en l’acord, STEPV i AFID convoquen 
assemblees de professorat per analitzar les propostes que cal introduir, especialment 
quant al fet que la restricció provincial s’aplique en tots els cossos i per a totes les 
especialitats i de manera immediata. 

Us animem, per tant, a participar, en les assemblees que us adjuntem per a millorar la 
proposta d’acord. 

 

ASSEMBLEES a les  18h 
LOCALI TAT  LLOC  DIA  
ALACANT  Seu del Sindicat.  Dijous 18 de novembre 
ALCOI  Seu del Sindicat.  Dijous 18 de novembre  
ALGOR FA  CP Cervantes. Dijous 18 de novembre  
TORREVELLA  IES Mare Nostrum Dijous 18 de novembre  
PETRER  IES Azorin  Dijous 18 de novembre  

ELX  Seu del sindicat  Dijous 18 de novembre 
BENIDORM  IES Beatriu Fajardo Dijous 18 de novembre  
DENIA  CP Les Vessanes Dijous 18 de novembre  
BENICAR LÓ  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre  
CASTEL LÓ  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
LA VALL D'UIXÓ  CP la Moleta Dimecres 17 de novembre  

ALZIRA  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
GANDIA  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
SAGUNT  IES Clot del Moro Dijous 18 de novembre 
VALÈNCIA  Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
XÀTIVA   Seu del sindicat Dijous 18 de novembre 
 

        16 de novembre de 2010 


