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Desacord amb el número de places a oposició 

que convocarà el Departament 

 

Des del sindicat ASINPRE (Alternativa Sindical dels Professionals d’Educació) i després de rebre 

les últimes informacions de la mesa sectorial, volem manifestar-li el nostre total desacord amb 

el número de places d’oposicions que es convocaran pel proper any per les següents raons:  

El número de places convocades és insuficient: Catalunya ha estat 10 anys sense convocar 

oposicions. 

Molts interins que van entrat a la borsa fa anys, han anant envellint i acomodant-se a una 

situació inèdita: les places que ocupaven no surten al concurs de trasllats, i poden estar al costat 

de casa seva sense haver d‘opositar, només cal caure en gràcia a una direcció per poder estar 

allà tota la vida laboral. Molts d’ells porten més de 15 anys al mateix centre i sense intenció de 

presentar-se a cap convocatòria, ja que, tenen tots els beneficis de ser funcionaris I cap 

contrapartida; l’únic que cal és caure bé a l’equip directiu de torn. 

Aquesta situació pot canviar quan hi ha un canvi de la direcció, quan et quedes embarassada, 

quan demanes una reducció de jornada o bé ja arribes a una edat que ve algú més jove que tu 

els cau millor que tu, o aquest any ha canviat la teva situació familiar i no pots anar de colònies. 

Si això et sembla normal no cal que segueixis llegint 
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Llavors és quan despertes i et sembla injust el sistema, però fa anys et semblava fantàstic, o si 

aproves oposicions et trobes que no surten vacants per a poder concursar i et jubiles de 

provisional. Realment són tan dolents els professors que la seva plaça l'obtenen per oposicions? 

La majoria dels funcionaris de les últimes oposicions porten anys esperant que els donin una 

plaça definitiva, molt lluny de casa seva, ja que cada vegada més la majoria de places les 

reserven les direccions dels centres que escullen el seu personal, emparats pel Decret de 

Plantilles que amaga una privatització encoberta d’un servei públic, com és l’educació pública 

del nostre país, i que atempta contra els drets dels treballadors d’ensenyament i sobretot contra 

la llibertat de claustre, ja que si estàs a un centre perquè t’ha escollit a dit un equip directiu, mai 

no portaràs la contraria, ja que el teu lloc de treball està en joc. 

Si revisem les plantilles dels centres es pot constatar aquest fet. Si repassem les places que 

surten a concurs de trasllats es pot verificar que la gran majoria estan blindades per les 

direccions dels centres. A hores d’ara, per poder accedir com a funcionari a molts centres, per 

exemple, de la ciutat de Barcelona, o bé, has de tenir acumulats tants punts como per estar a 

punt de jubilar-te, o bé tenir un bon endoll, la qual cosa no vol dir que siguis el millor 

professional. 

Per no desviar-nos del tema, des d’ASINPRE, demanem que s’acumulin les places fruit de la taxa 

de reposició en aquesta convocatòria, perquè de sortir un número tan escàs de places, l’objectiu 

de les oposicions que se suposa que és estabilitzar interins, tindrà l’efecte contrari,  ja que, 

aquests no es presentaran a oposicions, per tal de no perdre la plaça que ocupen en l’actualitat, 

i aprovarien professors que acaben de graduar-se. 

D’aquesta manera s’estarà generant un problema gran entre el professorat. Per exemple podem 

constatar en l’actualitat amb el  col·lectiu de personal TEIS,  la totalitat son personal laboral 

sense plaça fixa, i que ara, després de 12 anys, quan es convoca l’oposició per consolidar la seva 

plaça, veuen que perilla el seu lloc de treball quan ja es pensaven que anaven a  estar tota la 

vida al mateix centre com personal laboral sense haver d’opositar. 

Malauradament, alguns sindicats prometen coses que no es poden complir per tal de guanyar 

adeptes. Una d’aquestes és proposar un mètode per accedir al funcionariat com és el concurs 

de mèrits. 

A hores d’ara, només hi ha una manera d’accedir a funcionari: aprovant una oposició. Els 

concursos de mèrits que alguns prometen son un engany, ja que totes les sentències dels 

diferents tribunals són contundents al respecte- igualtat, capacitat i mèrits de forma objectiva- 

coses que semblen que a l’ensenyament públic de Catalunya s’han oblidat. 
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Ara és on haurien d'aparèixer els sindicats que van signar un acord de reduir al 8% el nombre 

d'interins, ho van fer amb grans titulars, en tots els mitjans comunicació.  Espero que ara estiguin 

per dur al Departament d'educació als tribunals per incomplir una vegada més un acord signat, 

el reduir al 8%  el nombre d'interins. 

Aquesta convocatòria és de riure, està animant que els interins més antics no es presentin a 

oposicions. Només cal veure la convocatòria d'altres comunitats, que sí han realitzat oposicions 

cada any i  que  tot i tenir la meitat de centres que té Catalunya, doblen les places d’oposicions. 

D'aquí a cinc anys l’augment de plantilla produït per la COVID, la baixa maternitat que hi ha, 

suposarà una reducció de docents  i començarem a veure professors amb 15 anys d'antiguitat, 

que el seu pecat sigui l'edat, fent substitucions, de manera que preval la ditocràcia. 

 

Per tot això DEMANEM 

 

Que en aquesta convocatòria s’acumulin el major número de places, per arribar a un número 

d’interins acceptable, amb centres amb una plantilla definitiva, estable i amb capacitat crítica i 

de lliure opinió. 
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