Companys, companyes,
Convoquem al personal laboral a les mobilitzacions dels propers dies 14 i 15 de febrer ja que
les retallades en ensenyament en afecten especialment.

-

Ens rebaixen del sou (encara no sabem quant ni com) i ens incrementen
l'IRPF.
Desapareix l’aportació del pla de pensions.
Suprimeixen el FAS.
Ens trauran el complement de productivitat.
També perdem els tiquets restaurant.
Desapareix la reducció d’1/3 de jornada, per cura de fill, durant un any
cobrant el 100% per 100%.
En situació d’IT (baixa per malaltia) deixarem de cobrar el 100 % del sou
durant els 18 mesos, tal com ho tenim recollit en el conveni. L'Administració
decideix que en cas d'incapacitat laboral el personal laboral percebi tot just el
que paga la seguretat social.

-

Suprimeixen el 100% de retribucions (es cobrarà el 80%) en la reducció d'1/3 de
jornada per cura de fill/a durant el primer any.

-

També es perden els dies de premi addicional de vacances per antiguitat.
No es convocaran processos d’oferta pública.

A més, i a les llars d’infants (on tot el personal és laboral) el canvi de model de gestió
imposat pel Departament d’Ensenyament en aquests moments d'incertesa pel que fa a
la regulació laboral, provoca unes repercussions que poden afectar tant la qualitat del
servei com al personal.

LES MOBILITZACIONS CONTINUEN
USTEC·STEs fa una crida a tot el personal del Departament d'Ensenyament a
participar activament a les properes mobilitzacions dels dies 14 i 15 de febrer, en contra
dels pressupostos que la Generalitat de Catalunya vol aprovar el dia 15 i de les
retallades que suposen per a l’ensenyament públic.

Dimarts 14 de febrer:
•
•

Es convoquen tancades als centres educatius a tots els territoris.
Us animem a fer vostra aquesta mobilització i a organitzar el màxim de tancades
possibles, acompanyades d’assemblees, xerrades, activitats, manifestacions, etc.
Hi ha diverses zones que ja han decidit on es tancaran. Per això, aquelles on
encara no ho heu concretat us animem a debatre i decidir-ho en els propers dies.

•

A aquelles persones que no puguin tancar-se us convidem a participar a la
concentració/vetlla “per la mort dels serveis públics” que tindrà lloc al
Parlament a les 19 h. amb espelmes, torxes i vestits de negre.

Dimecres 15 de febrer:
•
•

•

•

USTEC·STEs s’adhereix a la convocatòria de l’Assemblea Groga que proposa
un 15F Groc.
Sota el lema 15F: SI ELLS RETALLEN, NOSALTRES ENS UNIM!!!
l’assemblea groga proposa una jornada de formació, reivindicació i
lluita. Es tracta que aquest dia sigui una jornada diferent, carregada de color i
de propostes formatives, lúdiques i reivindicatives, per realitzar conjuntament
amb tot l’alumnat i que permeti visualitzar la nostra disconformitat davant
aquests pressupostos.
Si entreu al blog: http://15defebrergroc.blogspot.com/, hi trobareu un munt
d’activitats i propostes didàctiques per realitzar durant tot el dia, més enllà de les
que cada centre decideixi.
USTEC·STEs també us anima a participar a la CONCENTRACIÓ unitària
convocada a les 17,30 h. davant del Parlament de Catalunya.

PER UN 14 I 15F DE REIVINDICACIÓ I LLUITA
FEM-NOS SENTIR
PER UN ENSENYAMENT PÚBLIC I DE QUALITAT

