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A l’atenció de la Junta de Personal Docent.

El motiu d’aquest escrit és donar a conèixer la disconformitat i frustració que sentim un 
col·lectiu molt  ampli  de professionals en relació al  punt  9 de la convocatòria núm. 68 
publicada el 17 de Maig de 2014. Aquest punt recull  els criteris per a l’ordenació dels 
aspirants a funcionaris interins, entre els quals ens afecta molt negativament aquell que 
especifica que tots els aspirants que han treballat 0 dies com a funcionari interí s’ordenen 
tenint en compte, única i exclusivament, la nota mitjana d’expedient acadèmic.

Tots i totes nosaltres considerem que amb aquesta mesura se’ns està privant de fer feina  
com a professionals de l’educació, ja que la nota mitjana de l’expedient acadèmic no es 
pot modificar de cap manera i per tant, se’ns condemna a un lloc fix dins la llista, sense 
possibilitat de pujar. Ans el contrari, els nostre destí és anar baixant cada curs que s’obri la 
llista, doncs tots els nous graduats que s’incorporin de nou amb una nota mitjana més alta  
que la nostra ens passaran per davant.

Som un grup d’aspirants que fa anys que esperem accedir a la nostra feina per aquesta  
via. Molts de nosaltres portem tot aquest temps preparant-nos i per això molts tenim més  
d’una  titulació  universitària,  formació  permanent,  idiomes,  etc.  El  nostre  desig  és 
aconseguir una llista d’interins que sigui justa i transparent amb tothom.

Per tot això volem fer una proposta en relació als criteris d’accés i ordenació a les llistes,  
que ens agradaria que es tingués en compte ja que considerem s’ajusta més al principi 
constitucional d’igualtat, mèrit i capacitat. La nostra proposta és:

1. Crear una llista única on TOTS els aspirants puguin presentar els seus mèrits, els quals  
seran comptabilitzats. És a dir, que comptin els mèrits per experiència, formació i altres 
des de l’ ingrés a la llista.

2. Sobre els mèrits, es proposa que es tingui en compte l’haver aprovat oposicions i que 
s’augmenti la puntuació màxima per formació.

3.  L’ordenació  de  la  llista  serà  segons  la  puntuació  obtinguda  amb  tots  els  mèrits 
presentats. En cas d’empat, es tindria en compte l’antiguitat a la llista i la nota d’expedient.
4. Que aquesta llista sigui totalment transparent a partir  d’un procés de nomenaments 
telemàtic.

Aquesta proposta ja ha estat defensada en altres ocasions i som molts els professionals,  
interins, aspirants en llista o no, que hi estem a favor i que pensem que és el més just.

Es prega resposta.


