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22 DE MAIG: VAGA ESTATAL A TOT L’ENSENYAMENT
El proper 22 de maig hi ha convocada una vaga d’àmbit ESTATAL A TOT L’ENSENYAMENT, la
qual cosa vol dir que hi estan cridats tots el sectors (tant públic com privat) i tots els nivells
educatius (de 0-3 fins a la Universitat) de l’ensenyament d’aquest país; per tant, us fem saber que
tothom qui vulgui participar-hi ho por fer, ja que té cobert el dret de vaga.
Les retallades a l’ensenyament públic del ministre Wert, i aquí a Catalunya hi hem d’afegir les del
Departament d’Ensenyament, afecten també el professorat de les escoles concertades.
D’aquestes retallades les que més incidència tenen en el sector privat concertat, i que el
Departament ja ens ha comunicat que farà efectives en el sou del professorat de les escoles
concertades, són:
•

La no-compensació de les baixes per malaltia comuna a partir del 3r mes (Generalitat) i
amb la possibilitat que sigui des del primer dia (govern central).

•

La modificació del període que dóna dret a cobrar el primer estadi als docents, que passa
de 6 anys de serveis prestats a 9 anys, i que castiga sobretot les persones més joves i el
professorat recol·locat (Generalitat).

•

Supressió del premi de fidelitat (Generalitat).

•

Les retallades de sou, Aquest any ens reduiran un 5% de la massa salarial bruta, que
s’aplicarà en els complements dels mesos de juny (3%) i desembre (2%), tant a la
mensualitat com a l’extra (Generalitat).

•

Augment de l’IRPF (govern central).

Altres retallades que tindran incidència en el sector privat concertat de tots els nivells:

•

L’augment de ràtios en tots els nivells educatius: fins a 27 alumnes a primària, fins a 35 a
secundària, fins a 40 a batxillerat i fins a 35 a l’FP (govern central).

• Augment de l’horari lectiu: mínin de 25 hores a primària (govern central).
Altres retallades en les condicions laborals que ja s’apliquen als centres concertats i que a partir
d’ara també s’aplicaran als centres públics:
•

El no-cobriment de les baixes fins a l’11è dia lectiu (govern central).

Des del Secretariat de la Privada d’USTEC·STES us informem que, per tots aquests motius i per
molts d’altres que ens afecten com a ciutadans i ciutadanes amb el desmantellament dels serveis
públics, hem d’aprofitar aquesta oportunitat per sumar forces.

22 DE MAIG: VAGA ESTATAL A TOT
L’ENSENYAMENT
Manifestació a la Pl. Universitat, 12.30 h

