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 En la Mesa Sectorial del dijous 7 de març l’Administració 
ha tornat a presentar als sindicats els canvis en la cobertura 
de les substitucions que la consellera ja havia anunciat a la 
comissió del Parlament amb alguna petita modificació.

Proposta de l’Administració:
•	 Substitució dels tutors/es d’educació infantil i USEE a 

partir del primer dia de baixa.
•	 Substitució dels tutors/es de primària, d’ESO i dels 

centres d’EE a partir del sisè dia lectiu de baixa.
•	 La resta del professorat (no inclosos en els apartats 

anteriors) a partir de l’onzè dia lectiu des de l‘inici de la 
baixa (s’ha de tenir en compte que en la pràctica no es 
dóna cobertura a les baixes de 15 dies).

•	 Substituir a partir del primer dia la segona baixa 
simultània en tots els ensenyaments.

•	 En totes aquestes substitucions, segons el Departament, 
perquè se substitueixi des del primer dia, la baixa, permís 
o llicència ha de ser superior a 10 dies lectius i, per tant, 
a pregunta directa d’USTEC·STEs, el Departament va 
contestar que, per exemple, ni el permís de matrimoni 
(inici de la convivència) ni una primera baixa de 15 dies 
o menys se substituiran.

Aquests canvis suposen petites millores en relació al que 
la consellera estava aplicant, però són encara molt lluny de 
la cobertura que necessiten els centres públics per garantir 
la qualitat, evitar el desgavell organitzatiu que les mesures 

provocaven als centres i evitar la sobrecàrrega de treball que 
havia d’assumir la resta del professorat.
Tot i reconeixent la petita millora, no podem pas obviar que 
es produeix gràcies a l’estalvi que suposa la disminució de 
les baixes per malaltia, un fet que ha comportat que molt 
professorat en algun moment del curs treballés malalt, 
i a l’estalvi que el Departament ha aconseguit amb la 
precarització encara més de la contractació i dels salaris del 
personal substitut.
USTEC·STEs manifesta al Departament que les mesures són 
insuficients, i que ho seran encara més si la consellera pretén 
aplicar al curs 2013-2014 noves reduccions de llocs de treball 
i/o noves retallades de plantilles.
En tot cas, USTEC·STEs va plantejar que s’havia d’avançar 
cap a la negociació d’un acord que retornés la cobertura de 
les substitucions als centres en les condicions que hi havia 
abans de la publicació del decret Wert i, alhora, millorar la 
contractació del personal substitut fins a arribar a dos únics 
models de jornada: la mitja i la sencera, sempre que no hi 
hagi noves retallades per al curs vinent.
L’Administració condiciona la negociació als Pressupostos 
Generals de la Generalitat i no es compromet a garantir que 
no hi haurà noves retallades.
USTEC·STEs entén que, en tot cas, independentment de 
la continuïtat de les negociacions, és responsabilitat de 
l’Administració l’aplicació de les mesures proposades i, en 
aquest sentit, li exigeix que ho faci de forma immediata.
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