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USTEC·STEs guanya al jutjat el cobrament
del 4t estadi per al personal interí
USTEC·STEs ha guanyat al jutjat
contenciós administratiu de Barcelona
una demanda sobre el cobrament del 4t
estadi per al personal interí docent. El
jutjat contenciós administratiu núm. 4 de
Barcelona ha estimat el recurs interposat pel
sindicat USTEC·STEs en nom d’una afiliada
interina que va sol·licitar el reconeixement i
cobrament del 4t estadi i se li va denegar.
Exigim al Departament que acati la
sentència i que reconegui a tot el personal
interí que ho sol·liciti i acrediti els requisits
el reconeixement i cobrament del 4t estadi
i, per tant, també del 5è quan escaigui.
USTEC·STEs vol comunicar a tot el
personal interí que disposa dels requisits
per al reconeixement a partir del 4t
estadi; si bé la sentència no és ferma i,
per tant, pot ser recorreguda per part de
l’Administració (tot i que hi ha nombroses
sentències favorables a la resta de l’Estat),
totes les persones que ho desitgin poden
començar els tràmits establerts per a
la sol·licitud del 4t estadi, aportant la
documentació acreditativa dels mèrits
necessaris.
En el cas de desestimació de la sol·licitud, excepte quan
la denegació sigui per la manca d’acreditació dels requisits i
mèrits necessaris, es podrà interposar recurs administratiu,
recurs que USTEC·STEs posarà a disposició de la seva
afiliació en el moment oportú, mentre que la resta de
professorat podreu consultar-ho a les diferents seus perquè
us n’informin.
Si el recurs administratiu també és desestimat, serà llavors el
moment d’accedir a la jurisdicció contenciosoadministrativa,
tot i que cal valorar que en el cas de desestimació total de les
pretensions en via judicial pot haver-hi condemna en costes.
Cal tenir en compte que si s’inicia el procediment
administratiu i no s’arriba a exercir l’acció judicial, en el cas
d’una eventual sol·licitud posterior es podria denegar el
dret per haver consentit la fermesa de l’acte administratiu
desestimatori anterior.

Sí, la Rigau et roba. Sí, ho has entès bé
El Departament d’Ensenyament està aplicant coses com
aquestes:
• Els alumnes estan 15 dies sense mestre o professor quan
aquest està de baixa perquè NO s’envia un substitut fins

passats 15 dies!
Un substitut que treballa com un funcionari, cobra un
15% menys de sou.
• El Departament fa contractes de 33%, 42,67%, 50%, 58,67%,
66,67%, 76%, 83,33%, 86,67%, 92,67% de la jornada. Creieu
que així es poden organitzar els instituts/escoles?
Són mesures de dubtosa legalitat contra les dues darreres
de les quals (que només s’apliquen aquí a Catalunya)
USTEC·STEs, i la resta de sindicats, tenim obert a tràmit
un contenciós administratiu, però el Departament les està
aplicant sense tenir en cap cas la legitimitat de la comunitat
educativa.
•

Des d’USTEC·STEs exigim:
•
•
•

Mateixa jornada, mateix sou per a tothom.
Substitucions des del primer dia.
2 tipus de jornada: sencera i mitja.

Són condicions laborals molt bàsiques per garantir la
qualitat de l’ensenyament.
En nom de la crisi econòmica, la consellera Rigau no
només està aplicant aquestes mesures injustes sinó que
pretén convertir-les en canvis estructurals que quedin
consolidats.

Horaris
Si ets substitut de jornada inferior a la sencera, revisa bé el teu horari. No permetis que et robin més del que ja t’estan
robant. Assegura’t que no fas més hores de les que et paguen. Si tens dubtes, posa’t en contacte amb USTEC·STEs.

PRIMÀRIA
Vacant a sencera o compactació
1/3+1/3+1/3

Lectives

Complementàries

Total
permanència

Total hores cobrament
(les de casa)

Jornada

25h

5h

30h

37h30m (7h30m)

1

Mitja vacant +
mitja substitució

23h30m

5h

28h30m

34h45m (6h45m)

0,92

Sencera substitut

22h30m

5h

27h30m

32h30m (5h)

0,86

Mitja vacant + 1/3

20h50m

4h10m

25h

31h15m (5h15m)

0,83

Mitja substitució +
1/3

19h20m

4h10m

23h30m

28h30m (5h)

0,76

16h40m

3h20m

20h

25h (5h)

0,66

15h

3h30m

18h30m

22h (4h30m)

0,58

12h30m

2h30m

15h

18h45m (3h45m)

0,5

11h

2h30m

13h30m

16h (2h30m)

0,42

8h20m

1h40m

10h

12h30m (2h30m)

0,33

Compactació 1/3 +
1/3
Substitució 2/3
Mitja vacant
Mitja substitució
1/3

Lectives
SECUNDÀRIA

Complementàries
fixes en la
graella

Complementàries no fixes

Total hores cobrament
(les de casa)

Jornada

Vacant a sencera o compactació
1/3+1/3+1/3

20h

8h

2h

37h30m (7h30m)

1

Mitja vacant +
mitja substitució

20h

7h12m

1h48m

34h45m (6h45m)

0,92

Sencera substitut

20h

6h

1h30m

32h30m (5h)

0,86

Mitja vacant + 1/3

16h40m

6h40m

1h40m

31h15mh(5h15m)

0,83

Mitja substitució +
1/3

16h40m

5h52m

1h28m

28h30m (5h)

0,76

13h20m

5h20m

1h20m

25h (5h)

0,66

13h20m

4h24m

1h06m

22h (4h30m)

0,58

Mitja vacant

10h

4h

1h

18h45m (3h45m)

0,5

Mitja substitució

10h

3h12m

48m

16h (2h30m)

0,42

6h40m

2h40m

40m

12h30m (2h30m)

0,33

Compactació 1/3 +
1/3
Substitució 2/3

1/3

