ACORD DE PROFESSORAT INTERÍ
STEPV i AFID aposten per la negociació d’un nou acord de professorat interí

Els sindicats convocaran assemblees informatives
El Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià – Intersindical
Valenciana (STEPV) i l'Associació de Funcionaris Interins Docents (AFID) aposten per la negociació
d'un nou Acord de Professorat Interí. Un nou acord que millore realment les condicions laborals, les del
tot el col·lectiu, sense discriminacions de cap tipus.
Per això no vam signar l'acord del curs passat, ja que no avançava en eixe camí. Al contrari, aprofundia
les divisions entre el col·lectiu, no es comprometia a aplicar les millores de forma immediata i deixava
fora de l'acord aspectes importants per als dos sindicats.
Ara, una vegada començat el nou curs, AFID i STEPV consideren que cal reprendre la negociació de les
condicions laborals del professorat interí valencià per arribar a un nou acord que substituesca el de l'any
1993. Les dues organitzacions sotmetran al conjunt del col·lectiu els resultats de la negociació per tal que
siga el professorat interí el que decidesca sobre la signatura o no de qualsevol acord o desacord amb
l'Administració Educativa valenciana.
Per als dos sindicat, cal que l'Acord de Professorat Interí contemple els següents aspectes, que són
competència de la Generalitat Valenciana:
- Estabilitat per al professorat interí fins el seu accés definitiu a la condició de funcionari o funcionària de
carrera.
- Manteniment de l’ordenació actual de les borses.
- Actes d’adjudicació presencial amb totes les vacants del sistema. Publicitat i transparència en tota la
gestió.
- Restricció provincial en tots els cossos i per a totes les especialitats.
- Comarcalització de les substitucions.
- Vacants a temps parcial, reduccions de jornada i itineràncies, voluntàries.
-Equiparació de les condicions laborals amb el personal funcionari de carrera (Directiva Europea
1999/70/CE de 25/06).
- Dret de les professores interines a prendre possessió de la seua plaça i seguir gaudint del permís per
maternitat fins a la seua finalització.
- Que siga d’aplicació el pressupost anterior al cas de professores interines que hagen de realitzar una
substitució temporal de professorat funcionari.
- Dret de les professores interines víctimes de violència de gènere a la reducció, reordenació del seu
temps de treball, a la mobilitat geogràfica de centre de treball i a la excedència en els termes que
determine la seua legislació específica.
- Accés, en igualtat de condicions, a la formació institucional.
- Cobrament de sexennis i de la resta de complements retributius.
Finalment, des de STEPV i AFID convocarem reunions de professorat interí per informar i valorar tot el
procés de negociació i, si és el cas, proposarem mobilitzacions per aconseguir millores en les condicions
laborals de totes i tots.
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