
PER UN NOU ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 

La persona sotasignant dóna suport a la petició següent per tal que l'administració 
negocie un nou acord de professorat interí que retorne als criteris de configuració de les 
borses de l'acord de 2010: 

El 3 d'abril de 2013 la Conselleria d'Educació va signar un acord amb els sindicats CCOO, 
CSIF, ANPE i UGT pel qual se substituïa l'acord d'interins de 2010. El nou acord estableix 
la divisió del professorat interí en un ventall de grups i fa servir uns criteris 
discriminatoris i arbitraris que, aplicats amb retroactivitat, permeten la reordenació de 
molts companys i companyes que passen al final de les borses i s'ordenen segons el 
resultat de les oposicions. 

En les oposicions de 2013 ja es va produir aquesta rebaremació en el cos de mestres i 
centenars de docents, la majoria dels quals duien treballant més de quinze anys 
ininterrompudament, van perdre el seu lloc en la borsa, alguns dels quals encara no han 
treballat a dia d'avui o només han fet algunes substitucions. 

De continuar vigent aquest acord en les oposicions convocades per a 2015, es  produirà 
una segona onada de rebaremacions i molts dels nostres companys i companyes 
d'infantil, primària, secundària, cicles formatius, EOI i conservatoris, perdran el seu lloc 
en les borses de treball. 

Aquest acord suposa el menyspreu absolut vers la formació i la tasca realitzada dia a dia 
per aquests docents en el nostre sistema educatiu públic, així com una condemna a 
aquest professorat rebaremat a l'exclusió social, ja que ens trobem enmig d'un context de 
fortes retallades a nivell laboral i social. 

Si bé és greu per a qualsevol docent interí afectat, els casos de les persones majors de 55 
anys cal destacar-lo perquè existeix una directiva europea que recomana protegir aquest 
col·lectiu. En algunes comunitats autònomes han recollit aquesta directiva i no obliguen 
aquest personal a presentar-se a les oposicions, com també hauria de fer l’acord de 2013 
i no fa. 

A més, aquest acord ha quedat deslegitimat després dels resultat de les eleccions 
sindicals del 4 de desembre, en la mesura en que la majoria sindical que representaven 
els sindicats signants ha desaparegut. L'únic sindicat que no va signar l'acord, STEPV, ha 
obtingut la majoria absoluta en la Mesa Sectorial amb un 57% de representació. 

Per tot això exigim a la Conselleria d'Educació que negocie de forma immediata -abans de 
la convocatòria d'oposicions- un nou acord amb els sindicats que retorne als criteris 
d'ordenació de 2010 (els que s'han fet servir des de fa 30 anys) basats en uns criteris 
d'experiència docent i estabilitat laboral i que recupere el professorat reordenat en les 
oposicions de 2013. 

Si retrocedírem en el temps no trobaríem cap exemple d'una fàbrica, empresa o institució 
pública del món que, sense haver de reduir la seua plantilla, substituïsca a uns 
treballadors qualificats per uns altres amb el suport d'una part dels seus representants 
sindicals. 

Com va argumentar la Conselleria d'Educació en el seu dia, si el que es vol és donar 
treball a la gent jove que acaba els seus estudis, el que ha de fer és recuperar i millorar 
les plantilles retallades durant aquests últims anys, reduint la ràtio per aula i la càrrega 
lectiva del professorat i ampliant els reforços i els desdoblaments.  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