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La Plataforma substitutes IMEB en lluita exigim a l’administració pública de l’Ajuntament i en concret a 

l’IMEB que prengui mesures urgents per protegir les treballadores substitutes de les escoles Bressol que 

perdem tota possibilitat de ser nomenades en el que queda de curs a causa de l’estat d’alarma pel Covid-

19 i el conseqüent tancament de centres educatius. 

 

Considerem imprescindible que es trobi una solució immediata per resoldre la situació de desempar 

laboral i assistencial en què quedem centenars de substitutes arran d’aquesta situació excepcional. El 

personal substitut hem triat aquesta opció confiant en la normalitat del curs escolar i en una estabilitat que, 

tot i precària, ens permet avançar el número de borsa, i tenir major estabilitat en un futur. En moltes 

ocasions hem deixat altres oportunitats laborals ja que ser substituta requereix disponibilitat completa 

durant tot el curs escolar, moltes ni tan sols tenim dret a la prestació d’atur, ja que degut a aquesta 

precarietat laboral l’hem hagut d’utilitzar anteriorment. Si la situació s’allarga moltes treballadores ens 

quedarem sense cap ingrés fins que es reprengui de nou el curs escolar, a partir del setembre. A més el fet 

de no tenir cap nomenament fa que perdem dies treballats, antiguitat, ens fa baixar de número de la borsa 

i ens deixa en una situació de desigualtat amb les treballadores que si que finalitzen el curs, complicant-nos 

la situació també de cara al curs vinent.  

 

 

EXIGIM 

 

● Que es publiquin instruccions respecte de les diferents situacions administratives i laborals del 

personal afectat pel tancament dels centres, com per exemple els procediments en marxa quant a 

permisos, llicències, reduccions de jornada i excedències. Que es publiqui què passa amb el 

nomenament de la persona substituta quan hi ha un canvi de fet causant de la baixa o permís de la 

persona titular. 

 

● Que es trobi una solució immediata per resoldre la situació de desempar laboral i assistencial en què 

es queden centenars  de substituts i substitutes arran d’aquesta situació excepcional.  

 

● Reclamem la necessitat de continuar fent nomenaments per cobrir les substitucions que sorgeixin 

atès que des de les escoles bressol s’estan enviant plans de treball a les educadores per fer teletreball 

des del confinament. 
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● Que s’habiliti un nomenament extraordinari (donat l’estat d’alarma), des del moment del tancament 

de centres fins al 31 de juliol, per a tota aquella gent que ha treballat aquest curs i als quals se'ls ha 

interromput el nomenament, o no s’ha pogut produir per la situació excepcional i ara, o en les 

setmanes vinents, es quedaran a l’atur (en el millor dels casos) sense possibilitat d’acceptar nous 

nomenaments en el que queda de curs. 

 

● Que es facin mesures per protegir que les treballadores no es vegin perjudicades en quant a la posició 

que tenen a la borsa de substitutes, com per exemple que es sumin com a dies de serveis prestats a 

totes les  treballadores que han tingut un nomenament en el curs 2019-20. 

 

Les treballadores substitutes som una part essencial de les treballadores municipals, una peça fonamental 

del nostre sistema educatiu que garanteix el bon funcionament de les escoles bressol, i alhora som  les més 

precaritzades i vulnerables, per això preguem que es doni resposta a la nostra situació.  

 

 

Barcelona 9 d’abril de 2020 
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