
D urant la mesa tècnica sobre la
proposta d’oferta d’ocupació
pública docent per a l’any 2006,

el Departament ha manifestat la seva dis-
posició a endarrerir la convocatòria d’o-
posicions fins que s’aclareixi si la LOE
contempla canvis en el model d’accés i
així poder incloure’ls en l’esmentada
convocatòria. Si es donés el cas, l’inici
de les proves es podria ajornar fins a l’úl-
tim trimestre del 2006 o principis del
2007. Des d’USTEC·STEs hem fet palès
el nostre malestar pel fet que aquesta
mesura arriba un any tard. El curs passat
la nostra organització, amb el suport
d’una àmplia majoria del professorat
interí/substitut, ja va demanar que no es
publiqués una convocatòria massiva de
places fins que no s’aprovés un canvi
radical en el model d’accés a la funció
pública docent.

Per què el Departament i els sindicats
signants del Preacord d’estabilitat, CCOO
i UGT, ara sí volen esperar un possible
canvi en el model d’accés, i el curs passat
varen tenir tanta pressa a convocar prop
de 3700 places amb un sistema d’accés
amb fases eliminatòries i proves memorís-
tiques i allunyades de la pràctica docent?
Els qui van proposar i defensar aquella
convocatòria d’oposicions van demostrar
una absoluta manca de sensibilitat envers
la problemàtica laboral del professorat
interí/substitut. De la mateixa manera ens
sembla especialment greu que el
Departament hagi manifestat al llarg de la
mesa tècnica que les darreres oposicions
no les va aprovar més professorat
interí/substitut perquè gran part d’aquest
col·lectiu no s’hi va presentar. Aquesta
valoració ens sembla simplement ofensi-
va. Entenem que el primer que hauria de
fer el Departament és reconèixer el treball
dut a terme per part d’aquest professorat,
generalment en condicions de precarietat
laboral, als centres públics del nostre país.
I en segon lloc, posar els mitjans i les con-
dicions necessàries per facilitar-li l’accés
a l’estabilitat definitiva.  

De moment volem denunciar l’acord
bàsic que es va signar el passat dime-
cres 19 d’octubre entre el MEC i els sin-
dicats ANPE, CCOO, CSIF, UGT, USO
i SAP sobre condicions sociolaborals
del professorat, en el marc de l’elabora-
ció, tramitació i desenvolupament de la
LOE. L’acord proposa que la Llei con-
templi la reducció del percentatge de
professorat interí fins a un 8%, i que per
arribar a aquesta xifra es duguin a terme
un sèrie de convocatòries extraordinà-
ries. Unes oposicions, però, que segui-
rien sent un concurs oposició i en les
quals el professorat interí/substitut hau-
ria de competir amb els opositors/es
lliures. Un fet que, segons com s’esta-
bleixen els mèrits, només fa que crear
conflictes entre el professorat
interí/substitut i la resta de persones
opositores i, fins i tot, entre el mateix
professorat interí/substitut. Aquesta
problemàtica ja es va viure durant les
convocatòries extraordinàries LOGSE
de principis dels anys 90.

USTEC·STEs, doncs, ha reiterat en la
mesa tècnica la necessitat que la LOE
contempli un model d’accés a la funció

pública docent en el qual l’experiència i
la valoració de la tasca docent siguin un
factor determinant per a l’ingrés.
Entenem que l’aprovació d’un model
d’aquestes característiques, i no transi-
tori sinó permanent, garantiria que el
personal interí/substitut aconseguís l’es-
tabilitat laboral definitiva a mesura que
anés acumulant experiència docent i,
per tant, afavoriria tot el col·lectiu.
També hem demanat al Departament
que, mentre no s’aprovi aquest accés,
ofereixi més estabilitat laboral al
col·lectiu i millori les seves condicions
laborals (permisos i llicències, cobra-
ment de triennis i estadis, cobrament
dels complements per càrrec per part del
personal substitut, reducció de la mobi-
litat geogràfica contemplada en el
Preacord d’estabilitat....).
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USTEC·STEs
El Departament dóna la raó a USTEC·STEs un any després

Oposicions 2006

Cal pressionar perquè
el MEC perquè aprovi
un accés diferenciat


