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DOSSIER DE PREMSA 

BALANÇ CURS 2016-2017, #OFENSIVA INTERINA I 

OPOSICIONS 

 

1. BALANÇ ACCIÓ SINDICAL 

SETEMBRE 

-#AcampemPerLaPública/ #VolemSubstituts1desetembre: 

Substitucions des del primer dia i des de l’1 de setembre. 

Calendari de mobilitzacions 

-Aconseguim convocatòries meses tècniques d’FP i adults, renovar 

acords signats en el seu moment. 

 

OCTUBRE 

- Vàries reunions sindicats representatius per elaborar una 

estratègia per pressionar davant el debat i aprovació dels 

pressupostos. 

- Xerrades oposicions FP 

- Campanya d’indemnitzacions d’interins 

- Minicampanya cobrament paga extra 2012 

- CCOO Entrem per registre “ oferta pública, recuperem pacte 

d’estabilitat” 

- Impugnació acord 31/05/2016 aprofitant jornada reivindicació 

Treball Digne 

 

NOVEMBRE 

- Xerrades concurs de trasllats 

- Assemblees consulta possible vaga als centres 
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- Xerrades interins a tots els territoris campanya indemnitzacions 

- Mesa+manifestació ”recuperació condicions laborals” 

- Paral·lelament seguim la lluita per recuperar condicions laborals 

del conjunt del empleats i empleades públiques, així seguim 

amb les mobilitzacions convocades des de l’àrea pública del 

nostre sindicat .Concentració Àrea Pública 

#PerUnsPressupostosSocials  

- Trobada amb els grups parlamentaris “recuperació drets 

perduts” 

 

DESEMBRE 

• 19/12 intersindical: Decidim convocatòria vaga 9F. 

• 20/12: concentració al Parlament per mantenir la pressió un 

cop presa la decisió de convocar la vaga. 

GENER 

• Roda de premsa vaga 9F 

• Mesa sectorial+Concentració delegats: us pas endavant 

negociació 

• SIGNATURA ACORD 31 GENER 2017: 
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FEBRER 

• Concentració àrea pública: l’acord del 31 de gener no implica 

que no seguim lluitant: seguim amb la lluita per la recuperació 

dels drets perduts del conjunt dels empleats públics 

• Concentració escoles d’adults denunciant incompliments(encara 

en l’actualitat) respecte a la gestió Fons social europeu 

(finançament de programes). 

• Xerrades jubilacions. 

 

MARÇ 

• Vaga general educativa: 9M 

 

 

• Jornades Ara és Demà: opinió crítica al procés de reflexió 

engegat pel Departament d’Ensenyament: FAPAC, MRP./ 

LLEIDA, TARRAGONA , GIRONA I BARCELONA 

• 29 març CCOO signa un acord per la consolidació de llocs de 

treball i reducció temporalitat al 8% amb un calendari 

plurianual de convocatòria de places públiques. 
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ABRIL 

 

-Concentració recordant la mort del company Abel i un record 

també a totes les víctimes. Demanem que aquest dia sigui 

commemorat com el dia de la no violència a les aules. 

 

 

MAIG 

 

• Roda premsa acord 31 gener: denunciant que el Departament 

no és clar en la transmissió de dades i que no s’han acceptat 

les prioritats presentades pels sindicats signants de l’acord: 

passar terços a mitges. 

• Concentració contra canvis Adjudicacions d’estiu/borsa. 

• Roda premsa Salut Laboral: denunciem augment sinistralitat, la 

mala gestió dels recursos del servei de prevenció. 

• Més de 30 xerrades a tot Catalunya: Posicionament de CCOO 

davant l’oferta de places públiques convocades i demanant al 

Departament una concreció de l’acord signat al Març. Tenim 

l’assistència de més de 2000 persones que agraeixen el rigor de 

la nostra informació. CCOOO és un sindicat seriós, rigorós que 

no “ven Fum” i que el que vol és millorar les condicions de 

treball sense crear expectatives que sabem no podran serà 

complertes i per que creiem que l’oferta de places serà un 

procés de consolidació real. 

 

JUNY 

 

- Acord Mesa general de la Funció Pública:  

1. consolidar llocs de treball i reduir temporalitat(30%). Oferta 

pública en 3 anys(45.000 places, calculem unes 16000 a 

educació) 

2. Nous supòsits en el cobrament del 100% en cas d 

Incapacitat Temporal: grip, malalties infeccioses. Si ho 

adjuntem amb l’acord signat el 31 de gener (docents) 

substitucions a partir del setè dia, millora substancialment les 

condicions laborals del nostre col·lectiu. 
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3. recuperació mínim del 10% de la paga del 2013 al 

2018(abans del 30 de setembre  seguir la negociació de la 

calendarització del retorn pagues 2013-2014) 

 

#CCOOSINDICATÚTIL 

 

• Personal substitut  a 1 de setembre i substitucions en tots els 

supòsits des del 7è dia 

• Cobrament juliol personal substitut 

• Reducció 1h lectiva conjunt personal docent 

• 5.200 llocs nous de treball 

• Inversió formació 

• Convocatòria oferta pública. 

• Cobrament 4rt i 5è estadis personal interí 

• Hem obert dues noves línies de negociació: FP, Adults 

• Hem signat un acord d’inici de recuperació drets perduts 

• Hem portat a terme diferents campanyes: 

- Campanya Fibrociment 

- Campanya Sistema educatiu inclusiu 

- Campanya indemnitzacions 

- Campanya segregació escolar 

 

#OfensivaInterina:  

Més de 30 xerrades a tots els territoris. Més de 2000 persones 

assistents 

• Hem aconseguit ser referent per al col·lectiu interins. 

• A nivell estatal s’ha signat un acord de reducció de temporalitat 

al 8%. Oferta pública en tres anys. 

• Com a concreció de l’acord anterior, hem signat un acord 16 

juny consolidació llocs de treball, reduir temporalitat. 10% paga 

i 2013 nous supòsits per cobrar 100% IT. 

• Hem sigut referent pel col·lectiu interí que encara no treballa: 

- Xerrades a totes les Facultats públiques de Catalunya 

 

 

 

 



 
 

 

Acords a la Mesa General de la Funció Pública 

Reducció de la temporalitat i recuperació de drets laborals 
 

 

A la reunió del 16 de juny de 2017 de la Mesa 
General de la Funció Pública, CCOO i UGT hem 
acordat amb el Govern de la Generalitat: 
 

• Donar estabilitat a les plantilles i reduir 
l’índex de temporalitat.  

• El retorn durant l’any vinent del 10% com 
a mínim de la paga del 2013 sostreta als 
treballadors públics. 

• Incorporar nous supòsits d’IT cobrant el 
100%. 

 
Acord per la reducció de la temporalitat  
 
Des de fa anys que CCOO ha demanat al Govern 
de la Generalitat un pla plurianual d’oferta 
d’ocupació pública per reduir la temporalitat i 
recuperar les plantilles perdudes des del 2011. 
 
El Govern s’havia negat de forma sistemàtica 
adduint que no podia fer res que pogués ser 
impugnat pel Govern central. Després del nostre 
acord amb aquell Govern, el 29 de març, amb la 
signatura d’aquest acord el Govern de Catalunya 
es compromet a adoptar les mesures 
necessàries per reduir la temporalitat i avançar 
en l’estabilització de l’ocupació. Entre d’altres, 
l’acord estableix que la cobertura temporal en 
cada àmbit haurà de situar-se per sota del 8% en 
el termini de tres anys. 
 
CCOO considera que només per reduir la 
temporalitat de l’actual 30% de la plantilla al 8%, 
serà necessari convocar a Catalunya unes 
45.000 places d’oferta pública d’ocupació en els 
propers tres anys. 
 
La concreció del nombre de places i especialitats 
per sectors i la calendarització de les diferents 
convocatòries, es negociarà als àmbits 
corresponents, que en el cas d’Ensenyament 
seran la Mesa Sectorial pel personal docent i el 
Comitè Intercentres pel personal laboral. 
 
 
Reconeixement del deute amb els empleats 

públics i retorn de les pagues 
 
L’acord inclou l’abonament durant el 2018 d’un 
mínim del 10% de la paga de 2013 que es va deixar 
de percebre durant aquell exercici, així com la 
incorporació de nous supòsits d’incapacitat 
temporal amb la percepció del 100% de les 
retribucions. Amb aquest acord es blinda la 
prescripció de la reclamació de la paga de juny 2013, 
que finalitzava a finals d’aquest mes de juny (als 4 
anys). 
 
L’acord també compromet a continuar, abans del 
proper 30 de setembre, les negociacions de la 
calendarització del retorn de l’import de les pagues de 
2013 i 2014 així com de la resta de condicions laborals 
de la nostra plataforma reivindicativa. 
 
Des de CCOO valorem positivament aquest acord, que 
arriba després de molts mesos amb la negociació 
encallada i que obre el camí per avançar en la 
recuperació de totes les retallades que han patit els 
treballadors de la Generalitat.  
 
Seguir pressionant i lluitant per nous Acords 
 
Amb aquest Acord les nostres reivindicacions 
continuen vigents, així com l’exigència del compliment 
de les resolucions del Parlament. Ens ajuda i ens 
anima a seguir treballant i lluitant per recuperar el que 
és nostre. 
 
CCOO seguirem exigint l’acord per recuperar les 
condicions de treball que ens han estat arrabassades, 
el retorn de les pagues de 2013 i 2014, l’increment 
salarial per no perdre poder adquisitiu, el 100% per 
Incapacitat Temporal, el Fons d’Acció Social, el 
complement de productivitat, etc., com a pas previ per 
començar a encarar les demandes de futur. 
 
CCOO entenem que el Govern no pot defugir una altra 
vegada la seva responsabilitat amb les dones i els 
homes que dia a dia fan funcionar els serveis públics 
d’aquest país. Les treballadores i els treballadors 
complim cada dia. Ara cal que el Govern compleixi 
també. 
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Per posar fi a la precarietat 

Cal una oferta pública d’ocupació suficient i aconseguir que la valoració 

de l’experiència docent sigui la màxima permesa per les lleis. 
 

CCOO sempre hem definit la lluita contra la 
precarietat com un objectiu central de la 
nostra activitat. No només perquè ataca els 
drets i les condicions laborals de la classe 
treballadora, sinó també 
perquè en sectors claus com 
l’educació fa més difícil garantir 
la qualitat del servei públic que 
proporcionem al conjunt de la 
societat.  
 
Els governs retalladors, tant a 
Madrid com a Catalunya, han 
abusat de la figura de la 
interinitat, sovint per reduir 
costos laborals, per donar 
major flexibilitat a les 
polítiques de personal (incloent-hi polítiques 
clientelistes als mateixos centres educatius) o 
perquè els permet la reducció injustificada de 
les plantilles, tal com vam viure el 2012. Ara 
mateix, a Catalunya i segons dades del mateix 
Govern, més d’un 29% dels i les docents de 
l’ensenyament públic tenen un contracte 
temporal.  
 
Per posar fi a aquesta situació CCOO sempre 
hem fet servir totes les eines a la nostra 
disposició: la mobilització, les demandes 
judicials i la capacitat de negociació que ens 
donen els treballadors i les treballadores amb 
els seus vots.  
 
Als últims mesos hem engegat una campanya 
de denúncia i reclamació dels drets de les 
persones interines, arran de diverses 
sentències europees que qüestionaven les 
altíssimes taxes de temporalitat a les 

administracions públiques del conjunt de 
l’Estat. Fruit d’aquesta campanya i de la nostra 
representativitat global vam aconseguir al 
març arrencar al govern de l’Estat un acord 

que suposa convocar als 
pròxims tres anys les 
oposicions necessàries per a 
reduir la temporalitat als 
sectors públics a un màxim del 
8%. A Catalunya això voldria 
dir al voltant de 45.000 places 
al conjunt de la funció pública, 
un mínim de 14.000 de les 
quals en educació.  
 

Aquest és el nostre objectiu i 
ens comprometem 

públicament a no defallir fins a aconseguir-
ho. Caldrà l’esforç de tothom i la màxima 
unitat sindical per fer-ho possible, i fem una 
crida a treballar des d’ara mateix, colze a colze 
i posant els interessos de l’educació pública i 
de les persones que hi treballem per davant de 
qualsevol altra consideració. 
 
A Catalunya l’acord de 31 de gener de 2017 
signat per CCOO, USTEC i UGT amb el 
Departament d’Ensenyament preveu un 
increment de 4714 docents més per al curs 
vinent, però el mateix Govern de la Generalitat 
fa una convocatòria d’oposicions de només 
2000 places. Amb aquesta política la 
temporalitat s’incrementarà encara més. 
Celebrem que la resta de forces sindicals 
s’hagin unit a CCOO en aquesta denúncia i 
creiem que cal començar a donar passes 
concretes per a exigir una oferta d’ocupació 
pública suficient i negociada. 
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QUINES OPOSICIONS? 
 
Les lleis que regulen actualment l’accés a la 
funció pública docent són l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic (EBEP, als articles del 55 al 
62) i la LOE/LOMCE (disposició addicional 
dotzena), que es desenvolupen mitjançant el 
Reial Decret Llei 276/2007, que recollia un 
sistema transitori, beneficiós pel personal 
interí, vigent durant els 
anys d’implantació de la 
LOE, i un sistema ordinari, 
vigent des del 2011 i que 
va donar per finalitzada 
també la Disposició 
Transitòria Quarta de 
l’EBEP. 
 
El Govern i totes les forces 
sindicals sabem que no 
són possibles unes 
oposicions restringides 
pel personal interí, 
prohibides tant per 
sentències del Suprem 
(per exemple STS 
27/1991) com del 
Constitucional, ni ressuscitar l’accés directe a 
la Funció Pública des de les Escoles de 
Magisteri, permès per la Llei d’Educació del 
1970, que el 1988 una sentència del Tribunal 
Suprem va determinar com a contrari als 
principis d’igualtat, mèrit i capacitat. 
 
Però les lleis si permeten la valoració de 
l’experiència docent en el procés selectiu. 
Aquesta és una competència estatal i CCOO, 
que tenim capacitat d’interlocució a tots els 
àmbits de negociació, estem exigint al 
Ministeri d’Educació un nou sistema transitori 
que valori aquesta experiència. Una 
experiència que ha estat acceptada, fins a un 
màxim del 45% per sentència del Tribunal 
Constitucional en un cas concret, o del 31,57% 
segons sentència del Tribunal Constitucional 
sobre el sistema transitori LOGSE.  Les lleis i 
les sentències ho permeten, però no ho 
garanteixen, i depèn de totes i tots nosaltres, i 
molt especialment de les forces sindicals 
representatives, optimitzar al màxim aquestes 
escletxes legals. 
 

CCOO no enganyarem a ningú inventant-nos 
varetes màgiques o dreceres miraculoses. El 
que cal és mantenir la pressió i la unitat 
sindical amb un doble objectiu: incrementar 
l’oferta de places fins a aconseguir la reducció 
de la temporalitat al llindar del 8% i assegurar 
que la valoració de l’experiència docent sigui 

la màxima permesa per 
les lleis, així com 
garantir l’estabilitat al 
professorat interí de 
més edat. 
 
Aquests dies estem 
començant xerrades 
arreu del país per 
compartir amb tothom 
que tingui interès la 
informació de què 
disposem en aquest 
moment, i recollir idees 
i aportacions que 
puguin enriquir la 
nostra intervenció a les 
meses tècniques amb el 

Departament. És una feina que continuarem i 
ampliarem mentre duri aquest procés i que 
creiem fonamental per concloure’l amb un 
avenç, tant  en les nostres condicions de treball 
com en la millora de l’ensenyament públic. 
 

 
 

 

Vine i lluita amb nosaltres! 
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