
 

 

El personal Interí torna a les jornades sense la retallada del 15% 
El que hem recuperat i el que ens queda per aconseguir. 

 
El conjunt de polítiques de xoc que l’Administració va 

implementar unilateralment contra els treballadors i 

treballadores públiques va propiciar una dramàtica 

degradació de les nostres condicions laborals, amb 

situacions personals molt dures i alhora molt injustes en 

l’àmbit educatiu. L’acord de govern GOV/71/2011 de 10 

de maig  va suposar l’increment de l’horari lectiu i la 

supressió del cobrament de l’estiu per al professorat 

interí; l’acord GOV/29/2012 de 27 de març va comportar 

la reducció de les coordinacions, l’increment de les ràtios 

i la reducció global de les plantilles de professorat, com 

també l’enduriment de les condicions per a l’obtenció 

d’estadis docents; i amb l’acord GOV/60/2012 de 26 de 

juny ens van imposar l’increment de l’horari lectiu i de 

permanència al centre i la reducció d’un 15% de jornada i 

salari al professorat interí. 

De tot aquest conjunt de mesures, una de les que va 

resultar més problemàtica fou la reducció del 15% de 

jornada i salari del professorat interí, ja que va comportar 

l’increment de modalitats diferents de jornada fins a 12, 

que s’han mantingut des del curs 2012-2013 fins al 31 de 

desembre de 2014. Una mesura que ha suposat un 

inadmissibe greuge comparatiu amb la resta de companys 

i companyes i amb els interins d’altres comunitats 

autonòmiques. 

 

 

USTEC•STEs no ha deixat en tot moment de lluitar 

contra una mesura colpidorament injusta que s’ha 

carregat un principi bàsic de les relacions laborals com és 

“a mateixa feina, mateix salari”, ja que, a la pràctica, el 

professorat interí acabava fent les mateixes hores de 

classe, amb idèntiques obligacions i amb una reducció 

fictícia d’activitats no lectives i de tasques a casa de 

preparació de classes; amb la qual cosa, aquesta reducció 

unilateral ha estat un autèntic frau de llei. Contra aquesta 

situació, USTEC•STEs hi ha respost amb mobilitzacions al 

carrer, tancades de delegats sindicals, la denúncia pública, 

la recollida de signatures i ha interposat recursos judicials 

(som l’únic sindicat que ha mantingut fins al final la 

impugnació la mesura alhora que pressionàvem el govern i  

l’Administració). 

Tot un conjunt d’accions sense les quals de ben segur en 

les darreres meses sectorials al Departament i a Funció 

Pública, no s’haguessin vist obligats a derogar aquesta part 

de l’acord de govern i ha restablir el 100% de jornada i 

salari al professorat interí. Ens congratulem d’aquesta 

rectificació aconseguida i agraïm al professorat la seva 

complicitat i implicació en les mobilitzacions. Esperem que 

la pressió del conjunt de docents ens permeti de revertir 

també tota la resta de mesures que deliberadament estan 

fent un mal inqüestionable a l’escola pública. 

Així doncs, l’Administració, s’ha vist forçada a publicar la 

resolució del 8 de gener, amb vigència a partir de l’1 de 

gener de 2015, i passar de 12 a 5 modalitats de jornada: 

sencera (1), mitja (0.5), un terç (0.33), dos terços (0.66) i 

mitja + un terç (0.83). El canvi de nomenament a l’ATRI 

es farà durant el mes de gener i s’hi van comprometre per 

regularitzar la situació a la nòmina de gener. També 

aprofitaran per regularitzar els decimals dels terços de 

jornada que provocava el cobrament de 6 € menys al 

mes. Si a la nòmina de gener comproveu que no us ho 

han regularitzat poseu-vos en contacte amb USTEC•STEs 

per tal de fer la reclamació pertinent. 



#somiserempública 

Malgrat que manifestem la nostra satisfacció per la millora 

obtinguda, continuem refermant-nos en el principi que 

sempre hem defensat, i que figura, també des de sempre, 

al nostre programa electoral: les substitucions i 

interinatges només haurien de ser de jornada sencera (1) 

o mitja (0,5). I que els terços, tal com passava abans del 

2009, s’haurien de cobrir amb una mitja jornada. 

 

PRIMÀRIA 

 

SECUNDÀRIA 

Obertura i modificació de borsa 

Recordeu que el Departament té prevista l’obertura de 

la borsa de treball entre el 21 de gener i 9 de                                                   

febrer, i que es podrà accedir a la modificació de 

dades de la borsa cap a finals del mes de gener.      

Nomenament Lectives 
Comple- 

mentàries 

Total 

Permanència 

TOTAL 

HORES 

COBRAMENT 

Retribució 

General Bruta 

mensual sense 

triennis 

 

 

% jornada 

 

Vacant a sencera  o 

compactació 

1/3 + 1/3 + 1/3 

25h 5h 30h 37,5 1.990,99 100,00% 

Mitja vacant + 1/3 20h 50m 4h 10m 25h 31,25 1.659,16 83,33% 

Compactació de 1/3 + 1/3 16h 40m 3h 20m 20h 25 1.327,33 66,67% 

Mitja vacant 12h 30m 2h 30 m 15h 18,75 995,50 50,00% 

1/3 8h 20m 1h 40m 10h 12,5 663,66 33,33% 

Nomenament Lectives 

Complementàries 

fixes en graella 

setmanal 

Complementàries 

en horari no fix 

TOTAL 

HORES 

COBRAMENT 

Retribució General 

Bruta mensual sense 

triennis % 

jornada  

SECUNDÀRIA 

 

PTFP 

Vacant a 

sencera  o 

compactació 

1/3 + 1/3 + 1/3 

20h 8h 2h 37,5 2263,34 2113,27 100% 

Mitja vacant + 

1/3 
16h 40m 6h 40m 1h 40m 31,25 1.886,12 1761,06 83,33 

1/3 + 1/3 

 
13h 20m 5h 20m 1h 20m 25 1.502,89 1408,85 66,67 

Mitja vacant 

 
10h 4h 1h 18,75 1.131,67 1056,64 50,00 

1/3 

 
6h 40m 2h 40m 40m 12,5 754,45 704,42 33,33 


