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PERSONAL LABORAL
GENER DE 2012

Benvolgut personal laboral,
L’any 2012 serà un any marcat per la continuïtat de les polítiques de retallades que posaran en pràctica
tant el govern central com el govern de la Generalitat i que afectaran tot el sector de treballadors/es de la
funció pública, nosaltres inclosos, el personal laboral.
Aquestes possibles retallades que ens afectaran tant directament com indirectament, són:
Retallades salarials generalitzades. Congelació salarial que en realitat és una reducció a causa de
l’increment de l’IRPF. Reducció salarial d’un percentatge de les retribucions, es parla d’un 3% que bé
podria ser aplicable al complement específic, o a les pagues extraordinàries i que encara està per
concretar.
Altres retallades salarials.
Supressió del fons d’acció social per al 2012 (FAS) i del
complement de productivitat (bufanda).
Supressió de l’aportació al pla de pensions.
Supresió des de l’1 de gener de 2012 dels ajuts a menjador.
Supressió de les millores per incapacitat laboral, a partir del 3r mes es percebrà tot just el que paga la
seguretat social.
Supressió del 100% de retribucions en la reducció d’un terç de jornada per cura de fill/a durant el 1r
any.
Supressió dels dies addicionals de vacances (premis d’antiguitat).
Ocupació. A Catalunya, supressió de l’oferta d’ocupació pública per a tot el personal laboral, no es
convocaran oposicions l’any 2012, i proposta del Govern de reduir l’horari del personal interí amb la
reducció proporcional de retribucions, mesura que encara no sabem com ens afectarà com a personal
laboral.
Mesures antisocials. Increment d’un 1% de les pensions que, a causa del consegüent increment de
l’IRPF, per a molts pensionistes suposarà una retallada del seu sou.
Congelació del salari mínim interprofessional (SMI), suspensió per un any de l’ampliació del permís
de paternitat de dues a quatre setmanes. Increment de l’impost sobre l’habitatge
(IBI). Imposició
del pagament d’un euro per cada recepta mèdica. Increment de taxes o preus en residus, aigua,
transport públic, documentació i taxes universitàries, benzina...
Altres. Reducció de les estructures de l’Estat i conseqüent reducció del personal tant en l’àmbit
estatal com en l’autonòmic. Suspensió dels acords i pactes sindicals. Reducció del fons de
compensació territorial.
Des d’ USTEC·STEs, considerem inacceptables aquestes mesures i fem una crida al personal laboral
(personal laboral docent, personal de llar d’infants, TEI, educadores d’EE, auxiliars d’EE, TIS, monitors
de formació ocupacional, fisioterapeutes audioprotesistes, etc.) a participar activament en les
mobilitzacions en defensa dels serveis públics a què es convoquin els treballadors de tots els sectors
(ensenyament, sanitat, serveis socials...) juntament amb la ciutadania, per aturar les retallades i
manifestar-hi el nostre rebuig. Per defensar l’ensenyament públic i les nostres condicions laborals, ara
hem d’anar més units que mai!
Perquè retallar és robar als qui menys tenen!
Atentament, estem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Personal laboral d’USTEC STEs
www.sindicat.net/lab laborals@sindicat.net

