
INTERÍ, INTERINA! 
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STEPV REIVINDICA 

 L’estabilitat del col·lectiu, en les borses de 
treball i en els llocs de treball

 La consolidació mitjançant un sistema d’ingrés 
per barem de mèrits (Art. 61.6 del TREBEP) i 
mentrestant màximes garanties d’objectivitat i 
transparència en qualsevol procés selectiu.

 L’accés diferenciat per a tot el professorat interí.

 L’equiparació de drets amb la resta de professo-
rat (permisos, llicències, excedències, jubilació...)

 La fi dels impagaments i dels retards en l’abo-
nament de les nòmines

 L’obertura permanent de les borses de treball 
perquè estiguen abastides contínuament

ENCERTA EL TEU VOT

 Perquè STEPV, amb els serveis jurídics o la nego-
ciació i mobilització, és l’únic sindicat que ha aconse-
guit millores en les condicions laborals del professo-
rat interí (cobrament dels sexennis, retorn 
a l’acord de 2010, alta en nòmina l’1 setembre...).

 Perquè, des de fa quaranta anys, cada millora 
de les condicions de treball del professorat interí 
(100% salari, estabilitat, formació, permisos...) ha 
comptat amb la participació activa d'STEPV i ha 
necessitat de la participació de tot el professorat 
(interí i funcionari).

 Perquè STEPV és l’únic sindicat que ha defensat, 
sempre i sense renúncies, l’estabilitat i la consolida-
ció del professorat interí, davant la Conselleria 
d’Educació o del Ministeri d’Educació

 Perquè els nous sindicats que es presenten 
només aconseguiran dividir el vot del professorat 
interí, debilitant la força per a negociar en la Mesa 
Sectorial de la Conselleria (on tractem les condi-
cions de l'estabilitat) o en la Mesa Sectorial del 
MECD (on hem de negociar qualsevol canvi en el 
sistema d'accés), perquè no es presenten en totes 
les circumscripcions electorals, només demanen
el vot a un sector del professorat i no obtindran 
la representació necessària.

 Perquè l’actuació dels altres sindicats ha obert 
la porta al retrocés en les condicions laborals 
del professorat interí (exclusió de l’abonament 
dels sexennis, acord de 2013...)


