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COBRAMENT DEL JULIOL
DEL 2016 DEL PROFESSORAT
SUBSTITUT

Exigim que el Departament d’Educació acati la sen- i/o 5è estadi del personal interí, amb efectes retroactius
tència ferma i faci efectiu el pagament del juliol de màxims dels 4 anys anteriors a la data de la sol·licitud,
2016 del personal interí substitut!
i el cobrament del juliol de 2016 del personal substitut
que hagués treballat 6 mesos o més durant el curs 2015USTEC·STEs es va tancar durant la Mesa Sectorial 16. Pel que fa al cobrament del mes de juliol del persocorresponent i va impugnar judicialment l’Acord de nal substitut que hagués treballat 6 mesos o més durant
Govern 70/2016 de 31 de maig. Entre altres mesures, el curs 2015-16, l’Administració va estimar que el cost
aquest Acord suspenia el cobrament del mes de juliol podia ser superior a 18,5 milions d’euros.
del personal substitut i limitava el reconeixement del
dret a cobrar el quart i cinquè estadi al personal interí a
Novament l’Administració educativa ha tirat pel dret i
partir de l’1 de gener de 2016.
el passat 17 de febrer de 2020 va publicar una resolució,
que no va passar per Mesa Sectorial ni es va negociar, per
Amb la sentència 202/2018, de 3 d’abril, dictada pel la qual s’obria un termini per acreditar els requisits per
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), obtenir un nomenament corresponent al mes de juliol de
que va ser declarada ferma el passat 5 de novembre de 2016. Concretament, s’hi requeria al personal afectat que
2019, es va estimar a la part actora el cobrament del 4t fes arribar la justificació que acredités o bé la formació

de 30 hores rebuda durant el mes de juliol de 2016, o bé personal amb el requisit de serveis prestats no va gaudir
la participació en el procés selectiu corresponent.
del nomenament de juliol que li permetia poder fer la
formació i, per tant, no es va generar l’expectativa del
Tot i la insistència d’USTEC·STEs (IAC) en totes i dret a cobrar aquell mes.
cadascuna de les meses sectorials d’enguany demanant
la negociació per fer efectiva la sentència, ja que afecInstem l’Administració que accepti recuperar l’expecta condicions laborals, l’Administració s’hi ha negat per tativa del dret de cobrament del juliol, és a dir, que perpoder aplicar matusserament la sentència guanyada al meti completar la formació en un termini extraordinari
professorat interí substitut, al qual se li va retallar una per poder accedir al pagament del mes de juliol de 2016.
part del sou. Davant d’aquest fet USTEC·STEs (IAC)
considerem que la resolució publicada no s’ajusta a
USTEC·STEs està decidida a continuar aquest procedret, en la mesura que dificulta i limita el cobrament diment fins al final, raó per la qual està tramitant un ind’un dret retallat!
cident d’execució de sentència davant del TSJC perquè
el Departament d’Educació l’acati i deixi de vulnerar els
USTEC·STEs (IAC) ha reclamat la negociació del re- drets del professorat interí i substitut.
torn d’aquest dret fent valer el que la sentència especifica i aclareix: al personal substitut no se li va fer un noCal continuar lluitant per recuperar aquests drets admenament per al mes de juliol i, per tant, no va existir quirits i manllevats!
un període de formació explícit ni tampoc una oferta
Igual treball, igual salari!
de formació per a aquest col·lectiu; o dit altrament, el

BUTLLETA D’AFILIACIÓ A USTEC.STEs
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Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte,
els rebuts que li siguin presentats pel sindicat USTEC.STEs a nom meu.
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Situació laboral: definitiva
interinatge i substitucions
provisional/expectativa de destinació
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Col lectiu: inf/primària
serveis educatius
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universitat
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CODI IBAN
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En signar aquesta butleta d’afiliació, d’acord amb el Reglament general de Protecció de Dades de la Unió Europea(reglament UE 216/679), en vigor des del 25 de
maig de 2018, autoritzo el sindicat USTEC· STEs - IAC a utilitzar les meves dades
de contacte personals per enviar-me informació del sindicat i sobre condicions de
treball, així com a emmagatzemar i tractar internament les meves dades personals.
Autoritzo USTEC· STEs - IAC a fer ús de les meves dades bancàries per a les
gestions derivades del cobrament de les quotes sindicals.
Pots revocar aquesta autorització i demanar en qualsevol moment la cancel·lació
de les teves dades personals a USTEC·STEs -IAC enviant un correu electrònic a:
protecciodades@sindicat.net.
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