
A L’ATENCIÓ  DEL SR.   JOSÉ IGNACIO GARCÍA PLATA,  DIRECCIÓ GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL 

DE CENTRES PÚBLICS 

En relació al procediment que es durà a terme davant dels canvis d’incidència que puguin suposar en 

nomenaments derivats de situacions d’Incapacitat Temporal del/la titular, com a exemple,  canvi de baixa 

mèdica que passi  a permís de maternitat o el cas de substitució de vacances abans de la jubilació que passa 

a jubilació, entre d’altres i l’afectació d’aquest canvis d’incidència al personal substitut, que segons heu 

comunicat als centres, en no formular nous nomenaments com que l’activitat lectiva està suspesa, no se li fa 

un nou nomenament fins que aquesta activitat es reprengui  passant a trobar-se en situació  de no 

nomenament o el que és el mateix pèrdua del lloc de treball derivat per aquest fet fins que no es facin nous 

nomenaments. 

Volem mostrar el nostre desacord i exigim un canvi d’actuació.  La situació que estem visquem és una 

situació excepcional i com a tal s’han de prendre mesures excepcionals. El cas de canvi d’incidència en els 

motius de la baixa dels o de les titulars de la plaça, no ha de comportar la pèrdua del lloc de treball del 

substitut o substituta. Entenem que en els casos, en què en situació regular, hagués continuat en el mateix 

lloc de treball, amb un nomenament diferent fruit d’aquest canvi d’incidència, s’ha de mantenir el 

nomenament al substitut/a al mateix lloc de treball. En aquest moment del curs a cap persona en aquesta 

situació l’hagués suposat una pèrdua del lloc de treball si no fos perquè de forma excepcional s’han deixat de 

fer nous  nomenaments, la qual cosa no ha de suposar greuge sobre els i les docents que estan treballant 

en els centres educatius que quedarien en situació més vulnerable fins i tot, que les persones que 

treballant per empreses privades a les qual se les ha obert un expedient de regulació temporal d'ocupació, 

ERTO les quals passarien a cobrar la prestació de l’atur sense que els constés com prestació consumida. 

Cosa que els docents substituts no els hi passaria ja que estarien fora d’aquesta mesura i tan sols cobrarien 

la prestació dins dels criteris generals . 

De fet durant aquest període hi ha un cessament d’activitat lectiva però no d’activitat laboral, per la qual 

cosa el professorat continuen posant notes,  preparant material, reorganitzant  programacions tal i com el 

mateix conseller Josep Bargalló va fer esment, fent-les des de casa. Per tant el procediment d’actuació 

vulnera la possibilitat de continuïtat en el lloc de treball que en circumstàncies no excepcionals hagués estat 

possible donant continuïtat a la feina que estan desenvolupant. 

Per això, RECLAMEN QUE EN EL CAS DE CANVI D’INCIDÈNCIA EN ELS NOMENAMENTS QUE SUPOSIN UNA 

PÈRDUA DE CONTINUÏTAT, administrativament, en el lloc de treball de docents interines o substitutes, 

quan la persona titular a la que es substitueix continua en situació de no activa i per tant cal la continuïtat 

de la substitució, ES  MANTINGUI EL NOMENAMENT DE FORMA PROVISIONAL ASSEGURANT ELS LLOCS DE 

TREBALL que haurien mantingut sense aquest canvi d’incidència, EN CAS CONTRARI ES CAURIA EN UN 

PERJUDICI  EN QUANT A DESPROTECCIÓ I  GREUGE COMPARATIU PER LES PERSONES SUBSTITUTES 

AFECTADES. 

Seria inadmissible cap acomiadament fruit de la situació d’alerta per emergència sanitària en relació al 

covid-19.  


