
S i un dels principals objec-
tius del Preacord 
d’estabilitat era “valorar i 

reconèixer el treball desenvolupat 
pel professorat interí/substitut 
durant molts anys i aconseguir 
integrar en la funció pública do-
cent la major part possible 
d’aquest col·lectiu” sembla evi-
dent que les mesures contempla-
des en l’esmentat Preacord, entre 
d’altres la convocatòria massiva 
de places durant tres anys, no 
són les més adients per aconse-
guir-ho. 

   Després d’analitzar les dades 
de les persones aprovades, po-
dem seguir afirmant que amb 
l’actual sistema d’accés no es ga-
ranteix que el personal interí/
substitut aconsegueixi una esta-
bilitat definitiva a mesura que va 
acumulant més experiència do-
cent. Entre altres motius, és per 
això que no vam signar el Prea-
cord ni vam donar suport a 
aquestes convocatòries massives 
de places, convocatòries que se-
guirem rebutjant mentre no hi 
hagi un canvi substancial en el 
model d’accés a la funció pública 
docent.  Un preacord que no con-
templa l’eliminació dels nomena-
ments a dit i per confirmació de 
les direccions, aspecte clau per a 
la nostra organització. És més, la 
modificació del Decret que regula 
els nomenaments ha augmentat 
la indefensió del professorat inte-

rí/substitut davant la intervenció 
de les direccions, amb un informe 
negatiu l’interí/na no pot obtenir 
en cap cas ni per cap especialitat 
una plaça en aquell centre. 
D’altra banda s’ha ampliat la con-
firmació, sense cap requisit 
d’antiguitat, a tot el personal 
substitut que està cobrint una 
substitució a mitja jornada. 
  Alguna organització sindical ens 
acusa de fer alarmisme. Potser 
ho fa per desviar l’atenció del 
problema que representen 
aquests resultats, i que poden 
representar en anys successius si 
no canvia el sistema d’accés. De 
moment, aquest curs que comen-
cem un percentatge significatiu 
del col·lectiu ha empitjorat les 
seves condicions laborals: perso-
nal interí que ha augmentat 
l’àmbit geogràfic o ha hagut de 
canviar d’especialitat, personal 
interí que ha perdut la seva plaça 
i ha passat a fer substitucions, 
personal substitut que veurà re-
duït el nombre de contractacions 
per algunes especialitats... 

 
  Tot i no signar el Preacord la 
nostra organització mai va reco-
manar al professorat interí/
substitut acollir-s’hi o no acollir-
s’hi. El que vam fer va ser donar 
la màxima informació possible al 
professorat perquè aquest po-
gués valorar què li interessava 
més fer. Entenem, però, que 
l’alta xifra de persones acollides 
al Preacord no significa en abso-
lut que aquest sigui un bon pac-

te. Més aviat tot el contrari, sig-
nifica que aquest professorat s’ha 
vist gairebé obligat a acceptar un 
àmbit geogràfic més gran del que 
fins ara demanava per tal 
d’assegurar-se un lloc de treball.  

   En aquest sentit,  considerem 
ofensiu a la intel·ligència que al-
guna organització sindical intenti 
fer servir la xifra de persones 
acollides al Preacord com una for-
ma de referendar-lo. Un sindica-
lisme seriós i participatiu ha de 
demanar l’opinió de tots els tre-
balladors/es abans de prendre 
una decisió i no després. A més, 
aquesta “consulta” estaria obvi-
ant  les persones que no es varen 
poder acollir al Preacord però que 
es veuran afectades per moltes 
de les mesures aplicades, més de 
2000 interins/es i més de 8000 
substituts/es. 
  Finalment, volem recordar una 
vegada més que moltes de les 
millores que conté el Preacord, 
bàsicament econòmics, han estat 
possibles, en bona part, gràcies a 
les mobilitzacions del professorat 
i al nostre ferm posicionament 
durant les negociacions que van 
tenir lloc el curs passat.  
  Per això, USTEC·STEs seguirà 
treballant per buscar la unitat del 
col·lectiu a l’hora de lluitar contra 
les polítiques de personal que el 
Departament està aplicant, políti-
ques que només fan que aug-
mentar la incertesa, la indefensió 
i la precarietat laboral d’aquest 
professorat.    
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 L’actual sistema d’accés no 
garanteix que el personal   
interí/substitut aconsegueixi 
una estabilitat definitiva a 
mesura que es va acumulant 
experiència docent. 
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 Moltes de les millores que 
conté el Preacord, han estat 
possibles gràcies a les mobi-
litzacions del professorat. 




