
 

 

PROPOSTA D'ESTABILITZACIÓ DE LLOCS 

ADJUDICACIONS INICI DE CURS, SUPRIMITS I COMISSIONS DE SERVEIS 

 

La proposta de Conselleria sobre la possibilitat per al personal interí de confirmació en el lloc 

vacant o centre del curs anterior, vulnera l'Acord d'Interins del 2010 que regeix el sistema de 

provisió de llocs en règim d'interinitat. 

 

   Modifica l'ordre de les llistes i al d'accés a les vacants. Afecta al nombre de llocs 

disponibles per a les noves comissions de servei, les noves supressions i en general a tot el 

personal funcionari que participa en els processos d'adjudicació d'inici de curs. El nombre de 

vacants disponibles per als funcionaris que enguany participen, es veurà minvat en ser aquests 

llocs ocupats prèviament a l'adjudicació. 

   Aquest procediment es pretén aplicar sense haver sigut anunciat prèviament en les 

adjudicacions del passat any, provocant que les condicions canvien a meitat curs i sense 

previ avís. ANPE considera precipitat l'aplicació d'aquest sistema per a aquestes 

adjudicacions de juliol. 

   Si l'objectiu és l'estabilització de les plantilles ANPE insta a la Conselleria a crear el màxim 

nombre de llocs estructurals, traient totes les vacants al concurs de trasllats, amb àmplies 

ofertes d'ocupació i oferint totes les vacants de caràcter provisional en l'adjudicació de 

juliol en la qual participen tot el personal sense destinació definitiva i tot el personal interí. 

   Si l'objectiu és facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, ANPE insta a 

la Conselleria a aplicar procediments que ja existeixen en altres comunitats autònomes com és 

“ el Concurset”, en el qual podrien voluntàriament participar tots els funcionaris participants en 

el concurs de trasllats. 

   El passat 2 de març, ANPE va exigir la convocatòria urgent de la Comissió de seguiment de 

l'acord d'interins al Director General de Personal, així com la participació de ANPE en tots 

grups de treball, paral·lels a les taules de negociació, en els quals s'estan tractant temes que 

afecten a les condicions laborals del professorat, com les ofertes d'ocupació pública. Des de 

llavors no hem tingut resposta a cap de les nostres peticions. 

 

    ANPE demana a l'Administració reflexionar sobre aquest model d'estabilització proposat, 

procurant que aquest siga conegut amb antelació i amb totes les condicions sabudes abans de 

realitzar les peticions telemàtiques i exigeix novament la immediata convocatòria de la 

Comissió de Seguiment de l'Acord d'Interins que hauria d'haver sigut prèvia a la taula sectorial i 

estudia la possibilitat de recórrer aquesta proposta si no es tracta en Comissió prèviament 

a la seua publicació. 


