
 
   
 
El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen 
de la Comissió Informativa corresponent, la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Substitucions de les baixes per malaltia de mestres  i professors 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

L’educació pública és el principal garant d’igualtats d’oportunitats i coneixements dels nins i 
nines de les Illes Balears. A Palma, tenim 46 col·legis i 16 instituts públics amb mestres i 
professors que fan una feina imprescindible per aquesta ciutat. Actualment, hi ha una 
qüestió que afecta molt greument el funcionament dels centres escolars: les retallades fetes 
per la Conselleria d’Educació en relació a les substitucions de les baixes dels docents.  

La normativa estatal estableix que no es farà cap s ubstitució abans dels 10 dies 
lectius  de baixa (Real Decreto Ley 14/2012 de 20 de abril, artículo 4).“En los centros docentes 
públicos, el nombramiento de funcionarios interinos por sustitución transitoria de los profesores 
titulares se producirá únicamente cuando hayan transcurrido diez días lectivos desde la situación que 
da origen a dicho nombramiento. El  período de diez días lectivos previo al nombramiento del 
funcionario interino deberá ser atendido con los recursos del propio centro docente”. 

Però  la normativa autonòmica diu que no cal substituir e l professorat que té una baixa 
inferior a 30 dies  (acord del Consell de Govern de 4 de novembre de 2011, prorrogat 
successivament. El darrer pic, Acord de Govern de dia 21 de desembre 2013).  

Què suposa aquest fet en els centres públics?  

En els instituts públics abans de les retallades els professors de Secundària del mateix 
departament del centre s’ajudaven entre ells per cobrir les baixes: tenien hores 
complementàries que transformaven en lectives per fer classe als grups del professor de 
baixa. Però amb l’augment d’hores lectives de 18 a 20 (i a 21 en molts de casos), els 
docents no tenen marge per cobrir els companys de baixa, per la qual cosa els alumnes 
estan desatesos. Si a això afegim que hi ha menys professors de suport del Departament 
d’Orientació per poder ajudar, i més alumnes per aula (augment de ràtios), la situació moltes 
vegades arriba al caos.  

Un caos que fa que els nins estiguin agrupats o amb professors d guàrdia. A més, moltes 
vegades entren més tard i surten més prest i quasi no avancen matèria. Hi sol haver 
problemes de desperfectes i conflictivitat. De vegades, un grup es queda sense tutor, o un 
departament sense cap, o un segon de batxillerat sense professor a un mes de selectivitat. 
No es cobreixen, fins i tot, les baixes previstes i anunciades. 

Als col·legis públics, seguim la mateixa dinàmica negativa. Aquesta retallada provoca una 
preocupant mancança de mestres de suport a les aules. A les classes afectades per la baixa 
d’un tutor no substituït, hi ha un tràfic continu de mestres diferents cada 50 minuts i un 
alentiment negatiu del temari.  

  



 
Per tot això, MÉS per Palma proposam al plenari de l’Ajuntament de Palma l’adopció de la 
següent 

 

PROPOSTA D’ACORD 

- L’Ajuntament de Palma insta a la Conselleria d’Educació al retorn immediat a la normativa 
anterior al 4 de novembre del 2011 en relació a les substitucions de mestres i professors per 
malaltia. 

 

Palma, 9 d’abril de 2014 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 
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Antoni Noguera Ortega 
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PROPOSTA D’ACORD 

 

Palma,  13 de març de 2014 

 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal MÉS 

 

Antoni Noguera Ortega 
Regidor del Grup Municipal MÉS 

 
 

 


