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ESCOLA PRIVADA CONCERTADA educació especial

INFORMACIÓ DEL DEPARTAMENT: REDUCCIÓ DEL 3% DE
LA MASSA SALARIAL BRUTA DE L’ANY 2012 EN LA NÒMINA
DE JUNY
El Departament d’Ensenyament ens ha comunicat que el proper mes de juny aplicaran la
reducció del 3% 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 aplicació 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,
Aquesta reducció, el govern de la Generalitat l’aplicarà a través dels conceptes de la
nòmina que pot modificar: plus d’analogia, estadis i complements per càrrecs. En principi
té previst fer-ho en un sol mes; és a dir, en la nòmina i paga extra de juny, però hi haurà
més d’un cas en què hauran de fragmentar la quantitat a reduir segons quin en sigui
l’import i es pot fer extensible al mes de juliol i, fins i tot, al mes d’agost.
És una reducció que no consolidarà i, per tant, a partir del mes d’agost o setembre es
tornaran a cobrar les quantitats del mes de maig, sempre que no hi hagi hagut noves
retallades, ja que el govern hi ha deixat la porta oberta en funció dels pressupostos
estatals, segons quines siguin les mesures fiscals i financeres que s’adoptin i, fins i tot,
nous ajustos que s’apliquin a Catalunya.

Valoració
Aquestes noves retallades ratifiquen el temor que durant l’any 2012 hi hauria continuïtat
en les polítiques de retallades que posen en pràctica tant el govern de la Generalitat com
el govern central i que afecten la qualitat de vida dels sectors assalariats.
Des d’USTEC-Stes denunciem que en cap moment s’ha demostrat que aquestes
retallades siguin necessàries i que serveixin per aturar la crisi, sinó que només provoquen
més inseguretat i una més que notable reducció en el poder adquisitiu del professorat de
les escoles concertades que, al seu torn, incideix en l’aprofundiment de la crisi.
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