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Palma, 17 de març de 2014

NOTÍCIA FSIE-ILLES BALEARS

La Conselleria d’Educació incompleix una sentència del
Suprem
FSIE ho ha denunciat davant Inspecció de treball i Defensor del Poble
El sindicat FSIE d’ensenyament privat i concertat ha denunciat les instruccions donades als centres
concertats per la Direcció General de Planificació de la Conselleria d’Educació per no complir amb
les sentències del TSJB i del Suprem en les quals s’obliga a pagar un complement retributiu als
docents substituts. Pel mateix fet també n’ha presentat queixa davant del Defensor del Poble per
indefensió d’aquests treballadors davant de les empreses i l’Administració.
El professorat contractat pels centres concertats per a substituir les baixes per incapacitat temporal
(IT) no cobra el complement retributiu Illes Balears (CRIB). Això suposa perdre aproximadament un
quart del sou. A més, se’ls obliga a finalitzar la relació contractual abans de vacances, encara que
el substituït continuï de baixa. Aquesta pràctica és obligada per les instruccions enviades per la
Conselleria d’Educació que no s’adeqüen al contingut de les sentències.
Encara que aquest professorat compta amb dues sentències fermes de la seva part, no s’atreveix a
denunciar-ho perquè, en primer lloc, hauria de denunciar al centre, a l’empresa que l’ha contractat.
També perquè el que li costaria el procés judicial li sortirà més car que el que li han deixat de
pagar.
La Conselleria, i, en concret, la Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans, dirigida per Bartomeu Isern manté publicats i en vigor dos documents
normatius en forma d'Instruccions. Aquestes Instruccions no s'ajusten a la fallada de la sentència
31/2010 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ratificada el 19 de setembre de 2013
per una altra del Tribunal Suprem que fallà contra el recurs de cassació presentat per la
Conselleria. És a dir, hi ha una clara contradicció entre les instruccions de Conselleria i allò fallat
pels tribunals.
La sentència del TSJB, ratificada pel Tribunal Suprem, falla el següent:
1º. El derecho de los profesores sustitutos de los centros concertados a percibir el
complemento retributivo Islas Baleares (CRIB) a cargo de la Conselleria d’educació i
Cultura.
2º. Que la duración de los contratos de trabajo de los sustitutos de los profesores docentes
de la enseñanza concertada con reserva de puesto de trabajo se mantengan vigentes hasta
la reincorporación del titular, el vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido
para la reincorporación y la extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de
trabajo, condenando a las asociaciones empresariales y a la Conselleria d’Educació i
Cultura a estar y pasar por esta declaración.
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FSIE ha demanat a totes les meses de concertada que la Conselleria complís amb la
sentència. Ha obtingut el silenci com a resposta i no s’han modificat les instruccions,
per la qual cosa els substituts per IT segueixen sense cobrar el CRIB i acabant el seu contracte
quan arriben els períodes vacacionals.
FSIE Illes Balears també ha recordat:
-

Què la Conselleria ens va suprimir la paga extraordinària de Nadal de l’any 2012

-

Què els professors de concertada patim una retallada superior als companys de pública en
les jornades de vaga, ja què pel còmput de la quantitat a descomptar tenen en compte els
caps de setmana.

-

El calendari d’equiparació amb la Pública du 4 anys sense aplicació.

-

Las pagues d’antiguitat adquirides durant la vigència del V conveni no s’han pagat.

-

Que els PT (de dotació bàsica) de centres d’una línea no poden atendre als alumnes d’ESO

