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En días pasados chegoulles ás persoas que durante os últimos cursos académicos
realizaron substitucións ao longo de máis de cinco meses e medio –aquelas que
segundo a Addenda de 2006 teñen dereito a que se lles efectúe un nomeamento
polo mes de xullo e polos días de agosto que procedan, unha vez deducidos
os días aboados por vacacións retribuídas e non gozadas-, unha notificación
da inspección de traballo na que se lles require a devolución da totalidade das
retribucións percibidas por ese concepto.

A inspección de traballo, para fundamentar esa actuación, alega que o contrato
que se lles realiza para eses efectos é unha simulación de contrato ou, dito
noutras palabras, é un contrato ilegal; unha interpretación do contrato que
dende o STEG denunciamos por considerar que é excesivamente literal e afastada
do espírito da Addenda que rexe este tipo de contratos.

Perante este novo conflito, unha vez consultada a Administración educativa e
a nosa asesoría xurídica, o STEG quere trasladar unha mensaxe de tranquilidade
ás persoas afectadas en tanto que a Administración educativa comprometeuse
co STEG a defender os dereitos adquiridos polo profesorado substituto recollidos
na Addenda do 2006. Neste sentido, reclamamos perante a Administración que:

• artelle un mecanismo que resolva de xeito eficaz e definitivo os nomeamentos
do profesorado substituto nos meses de verán; e

• se dirixa ao profesorado afectado informándolle da situación.
Así mesmo, dende o STEG denunciamos a intromisión da inspección de traballo
nun ámbito que non lle compete, pois o profesorado substituto está sometido
ao dereito administrativo e a inspección educativa.

Finalmente, animamos as OOSS que subscribiron a Addenda a velar polo
cumprimento dos dereitos conquistados e recoñecidos nese documento
vinculante para a Consellería. Pola súa banda, o STEG manterase firme na
defensa e consolidación dos dereitos adquiridos polo profesorado substituto.
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FRONTE A UN NOVO ATAQUE CONTRA O DEREITO A GOZAR
DE VACACIÓNS REMUNERADAS, O STEG ESIXE QUE SE

MANTEÑAN OS DEREITOS ADQUIRIDOS DO PROFESORADO
SUBSTITUTO


