
El Departament d’Educació, amb la connivència de tots els sindicats
excepte Professors de Secundària, decideix no convocar les

oposicions previstes.

La secundària  pública de Catalunya perd les  4.377
places  previstes  per  a  funcionaris  de  carrera  per
aquest  2021-2022.  4.377  professors  seguiran  sent
interins i no podran esdevenir funcionaris de carrera
fruit  de la  posició  de tots  els  altres  sindicats  de la
Mesa  Sectorial.  Ni  el  Departament  ni  cap  altra
organització, a banda de Professors de Secundària,
ha tingut en compte l’esforç del professorat que està
estudiant,  encara  a  dia  d’avui,  atenent  la  previsió
oficial  continguda  a  la  web  del  Departament  de  la
convocatòria  aquest  curs  de  4.377  places  per  als
cossos  de  secundària.  Es  prorroga  la  inestabilitat
laboral  sine die amb la vaga promesa que quan es
quantifiquin les places a estabilitzar per concurs de
mèrits “s’arreglarà”. Aquest és el llenguatge i el nivell
de  concreció  de  l’administració  en  un  aspecte  tant
delicat.

D’altra  banda,  el  Departament  ha admès que hi  ha
3.816 places de reposició  (bàsicament  jubilacions)  aprovades els darrers tres anys que es poden convocar amb
caràcter  immediat.  El  Departament  ha sotmès la  qüestió  a  votació  tot  demanant  als  diferents  sindicats  que  ens
manifestéssim. Només Professors de Secundària (aspepc·sps) ho ha fet a favor de convocar oposicions amb caràcter
immediat i no esperar a convocar en el futur amb procediments encara pendents de concretar. Per tant, és molt poc
probable que es duguin a terme oposicions aquest curs 2021-2022. 

Ens veiem en l’obligació de denunciar la posició de la resta de sindicats de la Mesa Sectorial, més preocupats per
altres interessos que per defensar el professorat de secundària. Ens hem de preguntar a qui representen aquests
sindicats i si haurien tingut la mateixa posició en el cas que les 4.377 places d’estabilització que es perden, que deixen
de convocar-se de moment, fossin de primària...

No podem entendre que a la pregunta directa, clara i nítida del Departament “Publiquem la convocatòria corresponent
a la taxa de reposició (3.816 places) amb l'actual RD 276/2007?” cap altre sindicat s’hi hagi manifestat a favor. Alguns
d’ells han abandonat la Mesa per no haver de votar. Què pretenen aquests sindicats? No demanem sempre que
l’administració ens escolti? Professors de Secundària no està d’acord amb el resultat de la votació, nosaltres volem
oposicions, tantes i tant aviat com sigui possible. Respectem, sense compartir-la, la posició de CCOO de no voler que
es convoquin oposicions de manera immediata, ells ho explicaran al professorat. Tot i això, al nostre parer ha estat
molt més greu el trist paper jugat per USTEC, que per tal de no haver de posicionar-se ha abandonat la sala, no ha
participat en la votació, deixant orfes de representació els seus votants. No sabem si és que realment no té criteri al
respecte o si no vol que el professorat sàpiga quina és la seva posició per poder explicar una o altra versió segons
amb qui estigui parlant, o més concretament, si està en una Escola o un Institut… En un sentit similar podem referir-
nos a CSC i UGT, que han expressat que s’abstenen “perquè no tenim prou dades”. El Departament ha donat suport a
la proposta majoritària de NO convocar les oposicions de les places de reposició amb caràcter immediat i ha desatès
l'única veu en favor de la convocatòria immediata d’oposicions, la de Professors de Secundària. 

Tal i com exposem detalladament al SECUNDARIA.INFO, Núm. 210. "Professorat interí: per l’estabilització.", donada
l'actual situació d’excepcionalitat, de l’abús que s’ha fet de la figura del funcionari interí i de la quantitat de professors
que es troben actualment en frau de llei, Professors de Secundària defensa un sistema d’accés transitori extraordinari
—oposicions restringides, concurs de mèrits, fixesa...—per tal d’estabilitzar el professorat que es troba en aquesta
situació. Aquests processos, però, han de ser transparents i basats en valoracions objectives (antiguitat, titulacions).
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https://secundaria.info/docu/_media/publicacions:2021:secundaria_info_210.pdf

