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Propostes de mesures “d'estabilitat”
en matèria de personal docent

El Departament proposa al sindicats una sèrie de mesures suposadament per donar estabilitat als
docents, endurint les condicions per assolir-la en el cas del professorat interí/substitut, i recuperant
mesures per determinar com portarà a terme el desplaçament del professorat propietari que sigui
afectat per les retallades.
Tot i així, encara ens trobarem algun/s sindicat/s que ens vulgui “vendre” com a èxit de negociació
el desplegament de les retallades i la precarització dels llocs de treball.
1- Per als interins i substituts que a 31 d'agost de 2011 tinguin complerts més de 55 anys i hagin
estat acollits a les garanties de continuïtat, aquest col·lectiu tindrà preferència per a obtenir
destinació com a interins en els procediment de col·locació de cada estiu abans de l'inici del
curs. La seva tasca docent però haurà de ser avaluada positivament.
En el cas de no obtenir destinació, tindran també preferència per a ser nomenats com a
substituts docents en els procediments telemàtics setmanals al llarg del curs escolar. No
s'efectuaran nomenaments anuals com a personal substitut docent.
2- Es proposa prorrogar durant el curs 2011-2012, les garanties de continuïtat dels interins i
substituïts docents que la tinguin reconeguda a 31.8 2011 i no estiguin inclosos en el punt 1.
Aquest col·lectiu tindrà preferència, en condicions d'igualtat amb els interins majors de 55
anys, amb la qual cosa aquests darrers només tenen preferència davant el professorat no
acollit a les garanties d’estabilitat.
Si no fos possible destinar-los en l'àmbit territorial obligat, podran ampliar la petició d'àmbits
territorials per ser destinats d'ofici, també amb caràcter preferent.
No s'efectuaran nomenaments anuals com a personal substitut docent.
Una mesura que afectaria només el professorat que actualment resten acollit a l’acord (prop de
2.000) i que per CGT en la pràctica no representa cap garantia d’estabilitat ja en definitiva les
persones amb numero més baix ja tenen opció a vacant (amb o sens acord). Per contra però,
aquest pacte signat per CCOO, incrementava la mobilitat geogràfica (desplaçament obligatori
per haver de demanar dues delegacions territorials, i ara més per ser destinats d’ofici), obliga a
presentar-se als processos selectius i divideix el professorat interí en les adjudicacions entre els
acollits i els no acollits.
3- Es proposa recuperar, transitòriament durant el període 2011-2015, la mesura de pèrdua
provisional del lloc de treball prevista a l'article 21 del Decret 67/1996, de 23 de febrer.
(criteris que cal seguir per en cas de supressió d’un lloc de treball decidir quina és la persona
afectada.)
La proposta de recuperar aquesta mesura és una prova clara de que la retallada de plantilles no
afecta només el col.lectiu de professorat interí i substitut. Preveu també l’afectació en alguns

centres on no existeixin vacants ocupades per interins, a professorat propietari (provisional o
definitiu, segons el cas).
4- Finalment, es proposa negociar a la Mesa sectorial un pla d'habilitació del professorat,
semblant al que es va efectuar durant el període 1996-2000, per tal que el professorat
funcionari de carrera pugui acreditar la seva competència a partir de la titulació, formació o
experiència docent, en desplegament del previst a l'article 112.3 de la LEC.
En el que podria ser una reconversió de professorat de primària a secundària, mitjançant
les capacitacions acreditades en formació, experiència, ... segons disposa la LEC.
CGT continua reivindicant el cos únic de professorat però està en contra de que el
Departament jugui segons les “necessitats” i sense tenir en compte criteris pedagògics amb les
plantilles. Com ja va passar amb la crida de professora llicenciat per treballar a primària quan
la imposició de la sisena hora va fer créixer la plantilla en aquesta etapa.

Previsió calendari de sol.licituds per demanar vacants pel curs 2011-12
(nomenaments d’estiu)
Del 19 de maig a l’1 de juny: ) Professorat interí
(durant aquest període està previst també poder accedir a la borsa de treball per
consultar i /o modificar les dades).
Del 8 al 22 de juny: ) Funcionaris de carrera i funcionaris en pràctiques
) Professorat interí nomenat a partir de juny 2011
Del 22 de juny al 4 de juliol ) Propostes de direccions
Del 14 al 19 de juliol ) Professorat seleccionat a les oposicions 2011

