
LaMesaSectorial de19deno-
vembre ha tancat definitiva-
ment l’acord de gestió de les
borses de professorat interí.
Recordem que STEPV no va
signarel documentde30d’abril, quesubstituiael de1993,
entre altres coses ppeerrqquuèè  nnoo  ggaarraannttiiaa  ll’’eexxtteennssiióó  ddee  llaa  rreess--
ttrriicccciióó  pprroovviinncciiaall  aa  ttootteess  lleess  bboorrsseess  ii  nnoo  ss’’aapplliiccaabbaa  ffiinnss  ll’’11  ddee
sseetteemmbbrree  ddee  22001111. Aquest fet va provocar que l’acord de
1993 continuara en vigor fins que no es presentara la co-
rresponent denúncia per alguna de les parts i es puguera
negociar novament. D’aquesta manera, STEPV i AFID no
renunciaven a la possibilitat d’introduir millores perquè l’a-
cord quedava obert a una nova negociació.

L’anunci de la denúncia de l’a-
cord es va fer –amb criteris
d’urgència– l’11 de novembre
per la resta de sindicats, amb
la qual cosa es tornava a obrir la negociació. El dia 15 –inici
de la campanya electoral- la Conselleria comunicava ofi-
cialment a STEPV  la denúncia i la modificació del calendari
de negociació, en el qual apareixien els dies 17 i 19 de no-
vembre per a negociar el nou acord.

STEPV es congratulava de l’oportunitat de tornar a nego-
ciar l’acord, ttoott  ii  qquuee  ccrriittiiccaavvaa  llaa  uurrggèènncciiaa  ((rreedduuïïddaa  aa  33  ddiieess))
ii  llaa  ccooiinncciiddèènncciiaa  aammbb  llaa  ccaammppaannyyaa  eelleeccttoorraall, que podia im-
possibilitar l’arribada d’acords més amplis per fer-se en
un moment de confrontació sindical.

Malgrat això, STEPV va fer una nova proposta de millora
en allò referit a l’augment de les garanties d’extensió del
dret a la restricció provincial en totes les borses. En tot cas,
en aquelles borses que presentaren dificultats per a ga-
rantir que totes les vacants es cobriren, el Sindicat plante-
java l’estudi de fòrmules que garantien aquesta provisió.
Tant l’administració com la resta de sindicats s’hi van negar
a introduir cap modificació al text.

Així i tot, en la Mesa, el Direc-
tor General de Personal ha
aclarit que la restricció de pro-
víncia és perfectament possi-
ble, amb l'única limitació que
es puguen cobrir totes les va-
cants i substitucions en qual-
sevol especialitat, tot coincidint amb la posició del sindicat.
En aquest sentit, el director general ha donat una mostra
d'aquesta voluntat inequívoca quan ha repartit dos esbo-
rranys d’instruccions, per a l’adjudicació dels llocs de tre-
ball setmanals d’aquest curs i per al curs que ve,
responent així a una demanda sindical. A més, ha presen-

tat dos informes sobre el procés per a sol·licitar la restric-
ció provincial que permeta a la major part de professorat
interí treballar més a prop del seu lloc de residència.

D’altra banda, el Sindicat ha
analitzat les repercussions de
les retallades en educació, les
que afecten a tot el professorat
i les que ho fan de manera es-

pecial sobre el professorat interí, com les de places i la de-
núncia de l’acord de plantilles de secundària i FP.  La nova
situació ha pesat molt en la decisió de firmar l'acord per
part d’STEPV, que ha estat ratificada en les assemblees
convocades al llarg i ample del País Valencià el dia 18. Cal
tenir en compte que els sindicats hem fet front a aquestes
retallades de manera molt unitària, una condició que, sens
dubte, cal preservar perquè la lluita ha de continuar. En
aquest sentit, cinc sindicats units poden defensar millor el
professorat interí, tant en la Mesa Sectorial com en la Co-
missió de Seguiment. Una vegada més, eell  SSiinnddiiccaatt  aannttee--
ppoossaa  llaa  ddeeffeennssaa  ddeellss  iinntteerreessssooss  ddeell  pprrooffeessssoorraatt  iinntteerríí  aa
ll’’eessttrraatteeggiiaa  ddee  ccoonnffrroonnttaacciióó  ssiinnddiiccaall.

Però, a més, que STEPV forme
part de la Comissió de Segui-
ment és una garantia per al pro-
fessorat interí que continuarem
defensant els seus interessos i

pressionant per millorar les seues condicions laborals. La-
mentablement, la intenció expressa d'altres sindicats per
a que es convocara la mesa en plena campanya electoral
comptant que STEPV quedaria fora de l'acord, diu a les cla-
res que alguns actuen més per treure rèdits electorals.

Així mateix, STEPV lamenta que
alguns sindicats continuen em-
bolicant el professorat interí in-
formant que el desgavell de les
adjudicacions del present curs
–provocada en gran part per les

retallades i pel caràcter telemàtic– i de l’inexistencia de la
restricció provincial es per culpa de la no signatura 
d’STEPV de l’acord quan la Disposició Transitoria de l’a-
cord de 30 d’abril estableix que “Se aplaza la entrada en
vigor del punto 2 del artículo 5... en lo referente a la refe-
rencia provincial, hasta el 1 de septiembre de 2011“. Fal-
sejant la realitat no es defensa al professorat interí.

STEPV es compromet, com sempre ha fet, a defensar els
interessos del professorat interí de manera unitària –o en
solitari si és necessari– i a no utilitzar el col.lectiu en fun-
ció d’interessos electorals. 

STEPV SIGNA L'ACORD QUE REGULA
EL FUNCIONAMENT DE LES BORSES

» ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ 

Les retallades en educació
exigeixen posar al davant
la unitat dels sindicats

La presència d’STEPV en 
la comissió de seguiment
donarà més garanties

STEPV i AFID han lluitat fins
a l’últim moment per a intro-
duir més millores en l’acord 

La urgència en la negociació
obeïa a interessos electorals

Conselleria ha presentat
nous documents sobre la
gestió setmanal de les bor-
ses i sobre l’organització de
la restricció provincial

El document de 30 d’abril
establia que la referència
provincial entraria en vigor
en 2011

ENTRE TOTS I TOTES HO ANEM A ACONSEGUIR




