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Com es desenvolupa? Què diu?

➢ Que per a resoldre la borsa de temporalitat acumulada la última década

estableix processos selectius extraordinaris: d’accés lliure, concurs oposició
i eliminatoris

➢ Totes les places en situació temporal en més de 3 anys a partir del

desembre del 2020 s’han d’incloure en una Oferta Pública.

➢ Les ofertes han d’estar publicades abans del 2023 i els processos selectius

executats abans de finals del 2024.

➢ Les convocatòries d’estabilització poden preveure per aquelles persones que
no superin el procés selectiu la seva inclusió en borses d’interines

específiques a borses d’interins ja existents, sempre que s’hagin presentat i

hagin superat la puntuació mínima exigida. Per tant, les que es puguin quedar

a la borsa, donada la nota suficient negociada pels sindicats majoritaris, podrà
treballar un màxim de 3 anys

➢ El personal interí que no superi les convocatòries i surti de la borsa rebrà

una indemnització de 20 dies per any treballat, fins a un màxim de 12

mensualitats, basats en l’últim contracte, que en nostre cas és anual. Per tant,

sigui quina sigui la seva antiguitat, només es rebrà una indemnització de
20 dies del sou base.

➢ El personal interí que no es presenti a les convocatòries (pel motiu que sigui)

se li aplicarà l’article 2.6 del Decret que, anuncia que la no participació a les

convocatòries no donarà dret a la indemnització. Perdent la feina i la
indemnització.

➢ A mitjans d’octubre es preveu que estigui ja tramitat!

http://x9pm2.mjt.lu/lnk/AVIAADsdPEcAAACOS_wAAAkOQDsAAAAApbkAAGb-ABhrgwBhNj9QDahgvO__S3aNRA4GBtHeHAAX2Nc/2/mxQkGgy9sEk9WVH1sbDYrA/aHR0cHM6Ly93d3cuYm9lLmVzL2VsaS9lcy9yZGwvMjAyMS8wNy8wNi8xNC9jb24


Què podem fer? Què s’està fent?
Primer de tot, saber que patim un abús a partir de 3 anys de contractació temporal, si la

tasca continúa de forma temporal i permanent.

Reclamem l’aplicació de l’article 61.1 dels sistemes selectius de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat

Públic (EBEP) que diu:“Los sistemas selectivos de funcionarios de carrera serán los de oposición y concurso -

oposición que deberán incluir, en todo caso, una o varios, pruebas para determinar la capacidad de los aspirantes y

establecer orden de prelación. Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el sistema de

concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.

Les persones que estan en aquesta situació d’abús i FRAU DE LLEI, estan

interposant una reclamació administrativa al Departament d’Educació. Si contesten

amb una negativa o silenci administratiu, passats 3 mesos, cal seguir la via

administrativa i interposar una demanda judicial.

Com fer-ho??
A través de la Plataforma d’Interins Docents, ens poden facilitar una plantilla de

reclamació administrativa. També ofereixen assessorament administratiu i jurídic, per

poder fer aquesta reclamació i futures gestions derivades.

Email: plataformainterinesdocents@hotmail.com -

Telegram: https://t.me/joinchat/UjzLBUxmOQw4Vf0g - Twitter: https://twitter.com/p_indo?lang=ca

Com ens podem organitzar?
FENT ASSEMBLEES ALS CENTRES I TERRITORIS

Tenim el dret de convocar assemblees als nostres centres de treball, utilitzant els espais que tenim a la

nostra disposició (sala de professorat, sala d’actes, entre d’altres) i en l’horari convenient (per exemple,

el pati). Com?
★ Utilitzant el correu corporatiu del centre i enviant la convocatòria a totes les companyes.

★ Penjant una convocatòria al taulell d’anuncis.

★ Aprofitant un Claustre

Si necessites ajuda i/o que alguna persona externa vingui al teu centre a donar la informació o fer

de suport, contacta amb nosaltres
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