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El DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT AMB LA COMPLICITAT DE LA 

MAJORIA DELS SINDICATS DE LA MESA SECTORIAL ENGANYA ALS 

INTERINS  

 

De vegades, la realitat supera la ficció. Durant mesos, els sindicats 

majoritaris  a la mesa sectorial de l'educació, han estat venent fum a un 

sector, el dels interins, tant la UGT com CCOO han estat passejant-se 

pels centres educatius intentant convèncer-los de la bonança de les 

mesures que solucionarien el problema de l'alta taxa d'interins, reduint-

la a un 8% en tres anys mitjançant una convocatòria d'oposicions 

massives. 

 

Això passava per la convocatòria d'oposicions aquest mateix any, amb 

la creació d'unes 8.800 places. 
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Una oferta pública aprovada de 5000 places més les places de taxa 

reposició de anys anteriors  i les places convocades de oposicions i  no  

cobertes 2000 places. 
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Gairebé amb traïdoria, els dos sindicats es desdiuen del que anaven 

anunciant a so de bombo i platerets, donant suport a la proposta de la 

Generalitat, un sindicat d'ajornar les oposicions  i l’altre amb una 

abstenció  dient que no té elements i tot  a canvi de convocar 3.800 

places d'estabilització, quan a l'ensenyament públic hi ha 43.000 

interins, fet que suposa estabilitzar a un escàs 2%.  

El sindicat ASPEC ha votat a favor de convocar la convocatòria de 

oposicions i la USTEC, el sindicat majoritari, fidel a la seva línia de no 

dir res ni fer propostes, ni ha participat en la votació. 

Per si no n'hi hagués prou, aquestes "places d'estabilització" sembla 

que es crearien a partir de concursos de mèrits dels quals s'ignora tot, 

encara que sembla que hi podran participar interins d'altres cossos que 

posseeixin una diplomatura, grau o llicenciatura i el màster de 

secundària, fet que deixa milers d'interins del sector educatiu a l'aire.  

 

El més senzill hauria estat convocar oposicions en diversos anys perquè 

aquests 43.000 interins deixessin de ser-ho, però ni UGT ni CCOO 

sembla que estiguin per la feina. 
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Aquest any el departament tenia la potestat de cobrir el 120% de la taxa 

reposició, i  que les oposicions no fossin eliminatòries. 

El que està demostrant el departament i els sindicats és que no volen 

acabar amb la precarietat laboral, per tenir sotmesos als interins per fer 

horaris per sobre de la seva jornada laboral, i els que tenen jornades 

inferiors a la completa, acaben fent horaris de jornada completa,  

inventant-se cursos i reunions fora de la jornada a canvi de poder 

quedar-se al mateix centre perquè si no, no els reclamen. 

No és ja un secret que aquests poden ser reclamats pels equips 

directius mentre no es convoquin oposicions i, com podem imaginar, fan 

servir gran part del seu temps a acontentar-los per, així, poder 

conservar la plaça l'any següent (i qui sap si per sempre). 

 

En definitiva, un despropòsit més, perquè, en el fons, estan en joc 

masses interessos. Hi ha interins que fa deu anys que són al mateix 

centre, sense tenir la més mínima obligació de presentar-se a 

oposicions, amb uns privilegis adquirits que els converteixen, de fet, en 

un definitiu. I no parlem de les baralles entre els mateixos interins que, 

per poder quedar-se un any més al centre, han de trepitjar al company 

o qui faci falta. El sistema fa aigües per tot arreu. L'edifici s'enfonsa i 

ningú no sembla voler posar solució al problema. 
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