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INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT: APLICACIÓ DE LA
REDUCCIÓ DEL 5% DE LA MASSA SALARIAL BRUTA DE 2012
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat
en l’última reunió que
aquest mes de juny començaran a aplicar la reducció del 5% de la massa
salarial bruta de l’any 2012 al professorat de les escoles privades concertades
que rep el sou a través de pagament delegat. Aquesta mesura és la mateixa
que s’aplicarà a tot el personal de la funció publica que, en virtut de l’article
34.2 de la Llei de pressupostos, també afecta el conjunt de treballadors i
treballadores de les empreses públiques i de les empreses concertades de la
sanitat, l’educació, el transport i l’acció social.
El Govern de la Generalitat aplicarà aquesta reducció en els conceptes de la
nòmina que pot modificar -plus d’analogia, estadis i complements per càrrecs- i,
en principi, té previst de fer-ho en dos terminis, a les pagues extres de juny (la
reducció corresponent al primer semestre) i de desembre (la reducció
corresponent al segon semestre).
Al personal que no tingui ni estadis ni complement de càrrec la reducció se’ls
aplicarà només al complement d’analogia, per la qual cosa, com que no n’hi
haurà prou amb la paga extra, la quantitat a descomptar del primer termini
s’haurà de fragmentar i també es podran veure afectades les nòmines des de
juliol fins a la liquidació del descompte, que en algun cas pot arribar fins i tot a
la nòmina d’octubre. De fet, només amb el personal que tingui algun
complement per càrrec n’hi hauria prou amb el mes de juny.
Pel que fa al segon termini, s’aplicarà a la nòmina i a l’extra de desembre i si en
algun cas no n’hi hagués prou encara no saben com ho faran perquè ja s’haurà
d’aplicar en l’exercici del 2013.
A la reunió també ens van comentar que tindrien en compte totes les
casuístiques possibles, com per exemple les baixes per maternitat (els 112 dies
en queden exempts) i d’altres, i que la seva intenció és regularitzar-ho tot al
desembre (si algú se’n va abans s’haurà de fer constar com a incidència en el
mes corresponent perquè se li tingui en compte).

