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febrer 12
CAL ATURAR LES RETALLADES AMB
MOBILITZACIONS CONTUNDENTS!
Els pressupostos del 2012 de la Generalitat

L’IRPF i les retallades estatals

Les retallades del Govern de la Generalitat pel 2012 estan
reflectides en el projecte de Pressupostos Generals de la
Generalitat i representen un nou atemptat a les nostres
condicions laborals, noves reduccions salarials i una
degradació de la cobertura social dels treballadors i
treballadores de l’Administració de la Generalitat, amb la
finalitat de treure’ns de la butxaca 625 milions d’euros; així
com de la qualitat dels serveis públics.
A l’Ensenyament públic, les mesures de major calat són:
els acomiadaments d’interins/es (que no han volgut
quantificar; però la consellera Rigau està donat pistes en
parlar públicament d’incrementar una hora lectiva més amb
la consegüent reducció dràstica de personal interí); la
reducció salarial en les dues pagues addicionals que
poden suposar de l’ordre d’un 3% del nostre salari anual
(es pensen estalviar 306 milions d’euros, en el conjunt del
personal de la Generalitat)
N’hi ha d’altres que ens arrabassen drets i millores
socials que en altres èpoques vàrem aconseguir: la
supressió de les millores per incapacitat temporal
(només es percebrà el 100% de les retribucions durant els
3 primers mesos de baixa per malaltia comuna i accident i
durant els 18 mesos de baixa per malaltia professional o
accident de treball); i , la modificació de la retribució
durant el primer any de reducció de jornada per tenir
cura de fill (es passarà del 100% al 80%)

No hem d’oblidar, quan analitzem aquestes propostes de
futures retallades, que des de mitjans de l’any 2010 estem
cobrant entre un 5 i un 7% menys (per decret del Govern
Zapatero) i que des de l’inici d’aquest curs, fem una hora
lectiva més (amb les seves corresponents de preparació,
correcció, avaluació) amb més alumnes, menys recursos,
menys plantilles i major degradació de la qualitat (per
instrucció de la consellera Rigau) També, que l’augment
de l’ IRPF, decretat pel govern de Rajoy, ens suposarà
(a partir de febrer) una nova reducció salarial (entre el 2
i el 3% del salari brut)

La rebaixa en el estadis
A la Mesa sectorial, el Departament ha plantejat una
substancial reforma dels estadis: el primer se cobrarà
als 9 anys de servei (amb la qual cosa 24.662 docents
veuran retardat en 3 anys el cobrament del seu primer estadi),
la resta als 6 (com ara); però, augmentaran els
crèdits exigits (6 crèdits de serveis i 4 de mèrits
al 2013; 6 i 5 al 2014; i, 6 i 6 al 2015) S’introdueixen
modificacions significatives com l’avaluació
«dels resultats o dels rendiments educatius del
centre», «les avaluacions externes dels alumnes»
o «l’avaluació externa de l’exercici docent» en la
línia de la LEC, de la jerarquització i el control
de les direccions i les inspeccions.

Les xifres de la senyora Rigau
El projecte de pressupostos dóna una àmplia
discrecionalitat (addicional 7a) al Departament
d’Ensenyament per reduir la seva despesa. El 25 de
gener, la consellera Rigau presentava els comptes
d’ensenyament pel 2012: un 4,9% menys que en el curs
anterior. Les mateixes xifres del 2007, però amb un
increment de més de 120.000 alumnes en centres
públics fins a 2011 i unes dotacions que amb les
darreres reduccions es veuen disminuïdes el 12,6%,
segons l’ IPC acumulat.
Retallarà 197 milions dels nostres sous (docents,
PAS, laborals...) per a «polítiques educatives». No
incrementarà plantilles – malgrat els 36.000 alumnes nous
d’aquest curs i el proper -, tornarà a eliminar llocs de treball i
augmentarà la precarietat amb una majoria d’interins/es i
substituts/es amb nomenaments de terços i mitges jornades
de curta durada,... Es continuaran reduint les despeses de
centres i es massificaran (encara més) les aules i s’ampliarà
el nostre horari lectiu... El que desvien i retallen del pressupost
d’ensenyament – els
nostres
sous,
concretament- és pel
pagament del deute als
bancs que és un 35%
més que l’any passat
i només 1.000 milions
menys que tot el que
gasta ensenyament!

CGT proposa un pla de lluita
Hem vingut explicant a zones i centres, des de finals del
curs passat que calia una resposta contundent a l’inici de
curs per frenar l’ofensiva. No vàrem convèncer, i hem estat
zona a zona, ajudant a reconstruir un moviment unitari que
tornés a mobilitzar-nos i a recuperar la confiança en si mateix:
samarretes grogues, pancartes, xiulades, cassolades,
tancades, concentracions, manifestacions amb la funció
pública i socials… Però el 15 de febrer es voten els
pressupostos i allà es resoldrà la retallada salarial, el
més que possible augment d’una altre hora lectiva i
la repercussió en llocs de treball –sigui per
acomiadaments o per reduccions de dedicació -. I per
a CGT, amb el que fins ara hem fet i amb el calendari de
mobilitzacions conjunt amb els altres sindicats – que
assumim i impulsem - no n’hi ha prou.

Tampoc creiem que sigui la sortida el que demanen alguns
companys i companyes «d’alternatives creatives» del tipus
treure nens al pati, no posar notes, no donar informes,… No
veiem que aquestes mesures ens confrontin amb el
Departament i ens poden enfrontar amb alumnes i famílies. A
més, algunes són molt arriscades, ja que no hi ha garanties de
massivitat i queda en mans de les direccions i de les inspeccions
– que seran pressionades pel Departament - aplicar sancions
per «faltes lleus o greus» a uns o altres, que poden arribar fins
a 15 dies de suspensió de feina i sou.
Estem convençuts/des que cal anar a un pla de lluita que
inclogui vagues, tancaments i altres formes de mobilització i
endurir i generalitzar la lluita per a aturar l’ofensiva. Ho hem
plantejat reiteradament als altres sindicats i com veieu en el
calendari de mobilitzacions fins al 14 de febrer no està
contemplat.

Considerem que el 15 de febrer és un dia clau, per la qual cosa proposem a la resta de sindicats i al professorat.
Després dels tancaments massius en centres del dia 14:

•
•

•

•

Dimecres 15 de febrer: vaga parcial de 4 hores (entre les 8 i les 12 a secundària i postobligatoris i entre les
8:30 i les 12:30 h a infantil i primària) per concentrar-nos a les 9:30 en el Parlament de Catalunya. A les
18h manifestació, que esperem sigui unitària amb tota la funció pública.
Dimarts 21 de febrer: vaga parcial de 3:30 hores (entre les 8 i les 11:30 a secundària i postobligatoris i entre
les 8:30 i les 12 h a infantil i primària) en els centres de 2 o 3 Serveis Territorials a determinar, amb
concentració i/o manifestació davant de les seus dels ST. A la tarda, tothom a la concentració en la
plaça Sant Jaume a les 18h.
Dimecres 29 de febrer: vaga parcial de 3:30 hores (entre les 8 i les 11:30 a secundària i postobligatoris i
entre les 8:30 i les 12 h a infantil i primària) en els centres d’altres 2 o 3 Serveis Territorials a determinar,
amb concentració i/o manifestació davant de les seus dels ST. A la tarda, tothom a la concentració en
la plaça Sant Jaume a les 18h.
Dijous 8 de març: vaga parcial de 3:30 hores (entre les 8 i les 11:30 a secundària i postobligatoris i entre les
8:30 i les 12 h a infantil i primària) en els centres d’altres 2 o 3 Serveis Territorials a determinar, amb
concentració i/o manifestació davant de les seus dels ST. A la tarda, tothom a la concentració en la
plaça Sant Jaume a les 18h.

Durant aquest període de lluita: resolucions de centres, AMPAs, assemblees, etc... exigint a tots els sindicats la
convocatòria d’una vaga general, i abans del 8 una assemblea general per valorar i fer propostes de continuïtat si les
reivindicacions no s’han assolit.

