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L’AUDIÈNCIA NACIONAL ANUL.LA LA CONGELACIÓ
SALARIAL QUE, A L’ANY 1997, EL GOVERN DEL PP VA
IMPOSAR ALS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLICS

DUES VIES, DOS CAMINS DIFERENCIATS  DE MOBILITZACIÓ
PER RECUPERAR PODER ADQUISITIU:
♣ NEGOCIACIÓ PER INCREMENTAR  LES RETRIBUCIONS

ESPECÍFIQUES DELS I LES DOCENTS SEGONS
L’ACORDAT AL PROTOCOL SIGNAT ARRAN DE LA
VAGA DEL 22 DE MARÇ DE 2000

♣ FER VALER L’ACORD DE JULIOL 2000 D’ÀREA
PÚBLICA A CATALUNYA PER IMPEDIR UNA DE NOVA
I ESCANDALOSA PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU
DELS NOSTRES SALARIS
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L’AUDIÈNCIA NACIONAL ANUL·LA LA CONGELACIÓ
SALARIAL QUE, A L’ANY 1997, EL GOVERN DEL PP VA
IMPOSAR ALS EMPLEATS I EMPLEADES PÚBLICS

L’Audiència Nacional considera que el govern del PP va vulnerar la part retributiva
de l’acord del 94, signat pel govern del PSOE i algunes organitzacions sindicals
d’àmbit estatal

Aquest acord, que va néixer per aplicar la Llei 22/93 entre altres qüestions, im-
pulsava els famosos plans d’ocupació a les Administracions Públiques que supo-
saven tant la retallada de plantilles a través de l’acceptació sindical del no- cobri-
ment de totes les baixes i la mobilitat provincial, i una pujada salarial igual a la
previsió de l’IPC, el 2%, que podia ser més alta si es produïen determinades i
especificades millores a l’economia.

L’Audiència Nacional sentencia, davant un recurs de Comissions Obreres, que
el Govern ha d’abonar la pujada de la previsió de l’IPC, 2%, correspo-
nent al 1997, més les quantitats que s’han deixat de percebre en anys
successius. A títol d’exemple, un mestre sense triennis que hagués tre-
ballat tots els cursos entre el gener del 97 i el desembre del 2001, hauria
de cobrar una quantitat de 334.522 pts brutes.
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Recordem que a l’esmentat any de 1997 l’IPC de l’Estat va ser del 2,8%, i
que malgrat tot, ja l’esmentat acord, encara que s’hagués pagat la previ-
sió de l’IPC generava una pèrdua de poder adquisitiu al no recollir una
clara clàusula de revisió salarial.

La sentència del Tribunal, que no admet recurs de cassació i, per tant és ferma
obliga el Govern a abonar l’esmentat 2% i a negociar amb els sindicats possibles
pujades addicionals el més aviat possible, i normativitza que no es podrà excloure
de la negociació unilateralment cap matèria, sinó és per acord entre totes dues
parts negociadores. Esperem i desitgem que aquest procediment que marca la
sentència es faci amb transparència, pugui sortir efectes de pagament real i no
quedi subjecte a determinades contrapartides

No obstant, pel que sembla, i així ha quedat recollit en alguns mitjans de
comunicació, el Govern entén que si podria presentar recurs de cassació. A més
el fet d’existir altres recursos sindicals al Tribunal Suprem, possibilita que, si el
Suprem donés la raó al Govern, aquest podria demanar unificació de doctrina.
Així mateix el Govern encara podria recórrer la sentència presentant recurs per
interès de Llei.

Tot i això des d’USTEC·STEs valorem molt positivament aquesta sentència,
ja que ajudarà a reduir en alguna mesura el 25% de poder adquisitiu acumulat
que han perdut els nostres salaris en els últims deu anys i, perquè, a més,
significa un pas endavant a l’hora de fer valer els acords i, per tant, referma i
atorga validesa a una desvirtuada negociació col·lectiva a les Administracions
Públiques.

Així mateix, felicitem Comissions Obreres que, com a part afectada per ser
signant de l’acord, ha pogut recórrer la seva part més positiva que al seu moment
va aixecar moltes crítiques i controvèrsies pel conjunt de treballadors i
treballadores de l’àrea pública.

Ara bé, des d’USTEC·STEs i de la resta d’organitzacions de la IAC, que
vàrem convocar i participar unitàriament i activa a les mobilitzacions, pensem
que s’hauria d’haver actuat amb més contundència contra el Govern del PP
abans de deixar-ho tot en mans dels jutges. En uns anys en què els beneficis
empresarials han estat històrics, ha estat d’una certa irresponsabilitat haver negociat
els sous de bona part de la població per sota dels nivells d’inflació.
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Negociació de les retribucions específiques dels docents

El protocol signat pel Departament d’Ensenyament, USTEC·STEs i altres organitzacions sindicals ar-
ran de la vaga del dia 22 de març de 2000, estableix al punt 7: “El Departament d’Ensenyament iniciarà la
negociació el mes de gener de 2001 de les retribucions complementàries del professorat”

Davant d’aquest compromís, el mateix Departament i les organitzacions sindicals signants
vàrem acordar la data del 17 de gener com a dia per començar aquestes negociacions.

En aquesta reunió el Departament d’Ensenyament s’ha negat sistemàticament a presentar una proposta
retributiva quantificada que donés pas a una negociació seriosa. S’ha limitat a presentar criteris de repar-
timent al complement específic d’aquesta  hipotètica quantitat global, que el “seu representant” a la Mesa
assegura que hi haurà, però que de moment “ no pot dir” i que, a més a més, la seva quantia depenia de
l’acord que el Govern català aconseguís a Madrid sobre el finançament autonòmic.

Així mateix la proposta de l’Administració consisteix a incloure en el mateix paquet de negociació els
possibles increments retributius lligats a la revisió  de l’organització horària segons  les tasques i funcions
docents  i de la modificació dels reglaments orgànics de centre.

El Departament d’Ensenyament ha negat també la possibilitat que, d’arribar a un acord retributiu, part
d’aquest augment es comencés a pagar aquest any 2001. Per tant, se situaria en una perspectiva de comen-
çar a fer efectiu el possible acord al 2002.

En definitiva, la jugada del Departament d’Ensenyament ha estat clara: abans de posar els
diners sobre la taula, vol crear la divisió entre les organitzacions sindicals i entre el conjunt del
professorat plantejant  la seva voluntat de repartir-los a cada apartat del complement específic
( tronc comú, estadis, càrrecs, proposant la instauració del complement de tutoria, i llocs sin-
gulars). Aquesta proposta introdueix de nou el vell debat sobre les retribucions dels docents
plantejat, primer al referèndum del 82, després a la vaga del 88, i a l’acord sobre els estadis
docents assolit després de les vagues del 91.

USTEC·STEs  CONSIDERA:

1.- Que és del tot inacceptable que, després
del compromís adquirit pel Departament al
maig de 2000, es presenti avui sense cap pro-
posta quantificada. Tot sembla indicar que el
Departament vol guanyar temps dilatant les
negociacions per evitar pagaments aquest 2001
i com a fórmula per limitar el temps a possi-
bles mobilitzacions del professorat.

2.- Que és una burla al conjunt del professorat
condicionar les seves retribucions a l’increment
del finançament autonòmic per a Catalunya,
quan cada dia veiem com se subvencionen ser-
veis públics externs i gestionats privadament i
s’atorguen subvencions i concerts de dubtosa

legalitat a centres docents privats d’élit sense
ni parar-se  a pensar en aquest finançament.

3.- Que aquesta burla és encara més sagnant, si
considerem que els salaris del professorat del País
Basc, Navarra i Canàries són molt superiors als
nostres sous  i que la majoria de les CCAA han
fet un esforç per  arribar a acords amb els seus
sindicats, que incrementen les retribucions do-
cents generalitzadament i linealment sobre  la
base comuna del complement específic entre
18.000 i 26.000 ptes, més els increments de l’IPC
respectiu  entre l’any 99 i  el 2003, i sense depen-
dre del repetidament esbombat, amb clar interès
polític, finançament autonòmic.
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USTEC·STEs USTEC·STEs USTEC·STEs USTEC·STEs USTEC·STEs  ENTÉNENTÉNENTÉNENTÉNENTÉN : : : : :

1.- Que l’objectiu fonamental d’aquesta negociació
l’ha de constituir una millora de les condicions de
treball del conjunt del professorat que contribueixi
a millorar la qualitat de l’ensenyament públic.
En aquest sentit, entenem que perquè la tasca do-
cent es dignifiqui i tingui un reconeixement social,
és necessari també que les seves retribucions s’actu-
alitzin i s’ajustin al seu entorn dins de la realitat
socioeconòmica catalana.

2.- Que els llocs de treball docent tenen un similar
grau de dificultat i responsabilitat, i condicions de
treball  semblants, i, per tant, hauríem de tenir el
mateix complement específic. Encara més, si te-
nim en compte que la diferència salarial ja està de-
finida per altres conceptes retributius.

3.- Que la pèrdua salarial patida aquests últims deu
anys ha agreujat les condicions de treball del con-
junt del professorat, però sobretot la dels sectors
més desfavorits pel ventall obert al complement
específic en l’acord dels estadis.

4.- USTEC·STEs, que no va signar l’esmentat
acord, considera que, en  bé de la unitat sindical i

de la necessitat objectiva de millorar les retribuci-
ons docents, no és el moment de qüestionar-lo, però,
al mateix temps, vol significar que tampoc no és el
moment d’obrir encara més el ventall salarial entre
el professorat.

5.- Per tant, entén que la millor manera d’unificar el
professorat i evitar les divisions a què ens vol conduir
la proposta del Departament  és pactar en el marc
de  la Plataforma Sindical Unitària una proposta
quantitativa d’increment generalitzat i lineal al tronc
comú del complement específic, tal com s’ha fet a
les altres CCAA i una estratègia comuna capaç de
conduir, equilibrar i combinar el binomi  negocia-
ció - mobilització.

6.- USTEC·STEs  manifesta que la negociació no
serà gens fàcil i que només des de la pressió i la
mobilització serà possible acostar posicions amb el
Departament. En aquest sentit proposarà a la resta
de sindicats de la Plataforma Unitària, l’elaboració
d’un manifest unitari i la presentació al professorat
d’un calendari de mobilitzacions que serveixi ja com
un element de pressió, i que es pugui portar a terme
segons com es  desenvolupin les negociacions.

A LA LA LA LA L’ANY 2000 ’ANY 2000 ’ANY 2000 ’ANY 2000 ’ANY 2000 TTTTTAMBÉ HEM PERDUT PODER AMBÉ HEM PERDUT PODER AMBÉ HEM PERDUT PODER AMBÉ HEM PERDUT PODER AMBÉ HEM PERDUT PODER ADQADQADQADQADQUISITIUUISITIUUISITIUUISITIUUISITIU

Les Lleis de pressupostos del Govern central i del de la Generalitat han consumat una nova agressió a les
nostres condicions de treball. Un altre cop la seva previsió  sobre l’IPC ha fallat i la inflació l’ha superat
àmpliament. Per tant a les nostres nòmines de gener ens tornarem a trobar un increment retributiu per
sota del creixement de l’IPC. Els nostres sous creixen només el 2% mentre que l’IPC de Catalunya s’ha
disparat fins al 4,2% i el de l’Estat fins al 4%
Això vol dir que l’increment que percebrem aquest gener suposarà un augment brut d’entre 5.163 i,
aproximadament, 9.000 pts, segons els diferents col·lectius en què avui es troba fragmentat l’ensenyament
públic. Aquesta diferència s’incrementa encara més en altres sectors de l’àrea pública.
USTEC·STEs vol denunciar que, un cop més, s’agreujaran les diferències salarials existents entre perso-
nes que majoritàriament realitzen la seva feina amb similar grau de dificultat i de responsabilitat i en
semblants condicions de treball.
Així mateix, reiterem la nostra denúncia sobre la farsa que any rere any escenifica el Govern, fixant una
previsió de l’IPC que sembla no tenir cap altre objectiu que no sigui el de moderar els salaris dels
empleats i les empleades públiques, ja que amb l’excepció de l’any 98 , la resta dels últims deu anys, els
preus sempre han crescut per sobre de l’esmentada previsió, mentre que els nostres salaris, que no tenen
clàusula de revisió salarial, ho feien per sota.
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L’Administració de la Generalitat, tal  com vàrem
denunciar des de la IAC  a la Mesa General de la
Funció Pública del 19 de desembre, incompleix,
de moment, i de ben segur  que té la intenció de
confirmar-ho,  la part del punt 5 de l’acord de juliol
que fa referència a la negociació de les retribucions
del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat  per a l’any 2001.

Aquest posicionament de l’Administració que
empitjora  part de les nostres condicions de treball,
col·loca les  organitzacions sindicals representatives
en la urgent necessitat de fer servir els instruments
que facin possible evitar aquesta nova agressió i fer
valer un acord que tots plegats vam signar i que va
tenir el  suport majoritari del conjunt de les
empleades i els empleats públics.

ÀREA PÚBLICA:ÀREA PÚBLICA:ÀREA PÚBLICA:ÀREA PÚBLICA:ÀREA PÚBLICA: RECUPERAR LA UNIT RECUPERAR LA UNIT RECUPERAR LA UNIT RECUPERAR LA UNIT RECUPERAR LA UNITAAAAAT SINDICALT SINDICALT SINDICALT SINDICALT SINDICAL

Des de la IAC creiem  que hem de superar recents
lícites diferències,  recuperant l’esperit i la pràctica
unitària que ens van permetre dur a terme accions
i propostes que van possibilitar, l’any passat,
aconseguir algunes sensibles millores en les nostres
condicions de treball.

Per tant, considerem que seria necessari avançar
unitàriament   per tal d’analitzar i valorar l’actual situació,
concretar quantitativament i unitàriament els criteris
retributius que vàrem fer servir per convocar la Mesa
General del 19 de desembre, en la qual els vàrem
argumentar i defensar, emplaçar  l’Administració de
la Generalitat a negociar, i valorar i planificar un
calendari de mobilitzacions que ens permeti fer seure
a l’Administració a negociar per aconseguir evitar una
nova pèrdua de poder adquisitiu.

1.Est. 12.899
2.Est. 12.744
3.Est. 13.903
4.Est. 19.029
5.Est. 5.598

Estadis

RETRIBRETRIBRETRIBRETRIBRETRIBUCIONS BRUCIONS BRUCIONS BRUCIONS BRUCIONS BRUTES MENSUUTES MENSUUTES MENSUUTES MENSUUTES MENSUALSALSALSALSALS

Mestres itinerants de ZERs, 9.784 ptes més de C.Específic
Mestres ESO,  16.330 ptes més de C.Específic
Mestres d’adults, 8.978 ptes més de C.Específic

RETRIBRETRIBRETRIBRETRIBRETRIBUCIONS BRUCIONS BRUCIONS BRUCIONS BRUCIONS BRUTES UTES UTES UTES UTES ANUANUANUANUANUALSALSALSALSALS

Sou C.destí C.Esp. Total trienni
Mestres 139.540 70.539 53.095 263.174 5.053
PTFP 139.540 86.869 53.095 279.504 5.053
Secundària 164.410 86.869 53.095 304.374 6.315
Catedràtics 164.410 104.051 60.470 328.931 6.315

Sou C.Destí C.Esp. Total Trienni
Mestres 1.953.560 846.468 637.140 3.437.168 70.742
PTFP 1.953.560 1.042.428 637.140 3.633.128 70.742
Secundària 2.301.740 1.042.428 637.140 3.981.308 88.410
Catedràtics 2.301.740 1.248.612 725.640 4.275.992 88.410

Sou base i triennis bruts anuals inclosos els 14 pagaments
Mestres itinerants ZERs, 117.408 ptes més de C.Específic
Mestres ESO, 195.960 ptes més de C.Específic
Mestres d’adults, 107.736 ptes més de C.Específic

1.Est. 154788
2.Est. 152928
3.Est. 166836
4.Est. 228348
5.Est. 67176

Estadis

Indemnitzacions per residència
a la Vall d’Aran
GRUP MENSUAL ANUAL

Mestres 8.535 102.420
PTFP 8.535 102.420

Secundària 11.848 142.176
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Tipologia  de centre Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
Centre  de  3 línies amb 33 o més mestres i centres 
d'EE amb 10 o més unitats 65.228 782.736 30.491 365.892 9.784 117.408
Centre  de  2 línies entre  24 i 32 mestres i centres 
d'EE amb 9 o menys unita ts 60.977 731.724 28.364 340.368 9.784 117.408
Centres entre  20 i 23 mestres 50.856 610.272 25.396 304.752
Centres d'1 línia  entre  10-19 mestres i ZERs 41.123 493.476 22.692 272.304
Centre  d'estructura  cíclica  de 4 fins a  9 mestres 27.930 335.160 13.859 166.308
Centres fins a  3 mestres 17.202 206.424

Direcció
Cap d'estudis 

Secreta ri/a
Coordinadors 
d'informàtica

Mensual Anual
Direccions (EAPs, CREDAs, CRPs i Camps d'aprenentatge ) 62.395 748.740
Psicòlegs i Pedagogs ( EAPs, CREDAs, i personal docent CRPs ) 40.413 484.956
Responsables d'extensió de CRPs 48.923 587.076
Professor/a d'Educació Compensatòria 8.978 107.736
* Càrrec adjunt a director de CREDA 31.109 373.308
* Logopedes CREDA 23.032 270.960*

RETRIBUCIONS CÀRRECS DE PRIMÀRIARETRIBUCIONS CÀRRECS DE PRIMÀRIARETRIBUCIONS CÀRRECS DE PRIMÀRIARETRIBUCIONS CÀRRECS DE PRIMÀRIARETRIBUCIONS CÀRRECS DE PRIMÀRIA

COMPLEMENTS CÀRRECS DE SECUNDÀRIACOMPLEMENTS CÀRRECS DE SECUNDÀRIACOMPLEMENTS CÀRRECS DE SECUNDÀRIACOMPLEMENTS CÀRRECS DE SECUNDÀRIACOMPLEMENTS CÀRRECS DE SECUNDÀRIA

Altres càrrecs unipersonals: secretari/a, cap d’estudis i coordinador pedagògic.
Altres coordinadors: d’activitats i serveis escolars, d’ESO, de batxillerat, d’FP, caps de seminari i coordinadors d’informà-
tica de centres amb 11 o més unitats.

COMPLEMENTS SERCOMPLEMENTS SERCOMPLEMENTS SERCOMPLEMENTS SERCOMPLEMENTS SERVEIS EDUCAVEIS EDUCAVEIS EDUCAVEIS EDUCAVEIS EDUCATIUSTIUSTIUSTIUSTIUS

RETENCIONSRETENCIONSRETENCIONSRETENCIONSRETENCIONS

GRUPS MUFACE
DRETS 

PASSIUS
   A 6..005 13.715
   B 4.726 10.794

SS total* ATUR
Contingències 

comunes
Formació 
contínua

6,40% 1,60% 4,70% 0,10%
*Aquest 6,40 s’aplicarà sobre la base reguladora de cotització a la SS, que en el

cas de Secundària serà de 333.000 pts i en el cas de primària de 285.000 pts.

COMPLEMENT PER AL PROFESSORAT COORDINADOR D’INFORMÀTICA

El Departament  pagarà aquesta coordinació amb un complement de 115.104 ptes anuals, a
partir de la nòmina de gener, a tots els coordinadors d’informàtica de centres de secundària
amb, com a mínim, 11 unitats d’ESO i de batxillerat, EOIs i escoles d’art i a centres de primà-
ria de més de 2 línies d’educació infantil i primària o de 24 professors i professores en plantilla.

Tipologia de centre Mensual Anual Mensual Anual Mensual Anual
IES amb 31 o més grups i EOIs i Escoles 
d'Art amb 75 o més professors/es 88.627 1.063.524 57.431 689.172 9.784 117.408
IES entre 22-30 grups i EOIs i Escoles d'Art 
entre 50 -70  professors/es 75.156 901.872 48.923 587.076 9.784 117.408
IES entre 12-21 grups i EOIs i Escoles d'Art 
entre 30-49 professors/es 62.395 748.740 40.413 484.956 9.784 117.408
IES fins 11 grups i EOIs i Escoles d'Art fins 
29 professors/es 58.142 697.704 37.579 450.948 9.784 117.408
Residències escolars del CET 62.395 748.740

Cap departament i 
altres coord.

Altres càrrecs 
unipersonalsDirecció
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ELS NOSTRES SALARIS ELS NOSTRES SALARIS ELS NOSTRES SALARIS ELS NOSTRES SALARIS ELS NOSTRES SALARIS A LA RESTA LA RESTA LA RESTA LA RESTA LA RESTA DE LA DE LA DE LA DE LA DE L’EST’EST’EST’EST’ESTAAAAATTTTT

Els anys 98 i 99, totes les CCAA que pertanyien al MEC i els han estat traspassades les competències en
matèria educativa van arribar a acords retributius, que incrementen entre 18.000 i 26.000 ptes, segons els
casos,  la part comuna del complement específic del personal docent, i en algun cas, com les Balears,
també els estadis.

Aquests increments a pagar en terminis entre el 1998 i el 2003, (mireu quadre 1 per saber què queda per
abonar) no tan sols igualen les seves retribucions a les dels docents catalans, sinó que, en la majoria de
casos, les superen. Ara bé, malgrat que a partir del 2n estadi s’igualen molt, i més l’any vinent amb la total
aplicació de les parts pendents dels acords, el fet de ser més altes durant més anys, sobretot al comença-
ment de l’exercici docent fa que si sumessin les retribucions del professorat al llarg d’una vida de docèn-
cia, el professorat català seria dels pitjors pagats de tot l’Estat.

En aquest mateix sentit, hem de considerar que al llarg d’aquests últims deu anys l’IPC català ha pujat per
sobre del de la resta de l’Estat, la qual cosa ha possibilitat que les pèrdues de poder adquisitiu hagin afectat
més el professorat català, que observa com CCAA amb un producte interior brut menor i menor
capacitat de recaptació i de finançament estan pagant millor els seus docents.

Per incrementar per acords 
e ls anys 2002 i 2003

CCAA Mestre PTFP PES        -
Canàries 322.811 355.419 360.105        -
País Basc 308.082 360.990 359.216        -
Navarra 296.131 305.924 350.354        -
La  Rioja 271.643 287.973 312.933        -
Cantàbria 270.942 287.272 312.232        -
Madrid 270.324 286.684 311.614        -
Balears 270.194 286.524 314.797 Tots els estadis a 15.000
País Va lencià* 266.734 282.187 308.494 02- 2.000
Múrcia* 266.587 282.917 307.877 02- 2.400
Astúries* 264.149 280.475 305.439 02- 3.450
C Manxa* 263.531 279.861 304.558 02- 6.250
Cata lunya 263.174 279.504 304.374       -
Extremadura* 262.747 279.071 304.031 02- 5.000
Aragó* 261.159 277.489 302.449 02- 8.000
Galícia 258.968 275.298 300.258
Cast.Lleó 258.373 274.703 299.665 02- 9.200
Andalusia 254.398 270.788 295.748 02- 5.000 03- 5.000

Sou mensua l brut inicia l

TAULA COMPARATIVA PER CCAA DELS SALARIS DOCENTS any 2001

Taules orientatives ... condicionades a processos de negociació, a l’IPC, ...

Navarra. No té estadis, ni triennis. Cada 7 anys d’antiguitat, al seu complement específic
afegeix un grau, 23.129 ptes el grup A i 19.082 pts grup B, fins a 7 graus acumulatius. El
primer grau està acumulat al complement específic generalitzat. Així mateix, té quinquennis
al voltant de 2.541 ptes.
EL País Basc i Canàries no tenen estadis.
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Mestres PTFP PES Mestres PTFP PES
Canàries 332.827 365.435 372.735 343.023 375.631 385.365
País Basc 319.844 372.662 370.978 331.426 384.334 382.560
Balears 294.168 310.910 341.797 319.285 335.615 368.936
La Rioja 289.925 306.255 333.829 310.550 326.880 356.888
Cantàbria 289.224 305.554 333.128 309.849 326.175 356.187
Madrid 288.606 304.966 332.510 309.231 325.591 355.569
Catalunya 286.089 302.419 329.983 309.019 325.349 355.267
País Valencià 285.016 300.469 326.776 305.641 321.094 352.449
Múrcia 284.869 301.199 328.773 305.494 321.824 351.832
Astúries 282.431 298.757 326.335 303.056 315.382 349.394
C Manxa 281.813 298.143 325.454 302.438 318.768 348.513
Extremadura 281.029 297.353 324.927 301.654 317.978 347.986
Aragó 279.441 295.771 323.345 300.066 316.396 346.404
Galícia 277.717 294.047 321.621 299.211 315.541 345.549
C Lleó 276.655 292.983 320.561 297.280 313.610 343.620
Andalusia 272.680 289.070 316.644 293.305 309.695 339.703

Sou mensual brut amb 6 anys de 
servei - 1 Est.

Sou mensual brut - 12 anys de 
servei.- 2 Est.

Mestres PTFP PES Mestres PTFP PES
Canàries 353.129 385.737 397995 369.684 386.014 424.383
Balears 344.549 360.879 396.724 363.694 380.024 415.080
País Basc 343.098 396.006 394.232 363.235 395.843 410.625
La  Rioja 334.559 350.889 383.421 362.993 379.323 414.379
Cantàbria 333.858 350.188 382.720 362.375 378.735 413.761
Madrid 333.240 349.600 382.102 362.163 378.493 413.459
Cata lunya 333.058 349.388 381.800 358.785 374.238 410.641
País Va lencià 329.650 345.103 378.982 358.638 374.968 410.024
Múrcia 329.503 345.833 378.365 356.200 372.526 407.586
Astúries 327.065 343.391 375.927 355.605 371.935 406.991
C Manxa 326.447 342.777 375.046 355.582 371.912 406.705
Extremadura 325.663 341.987 374.519 354.798 371.122 406.178
Galícia 324.289 340.619 373.151 354.770 407.678 405.904
Aragó 324.075 340.405 372.937 353.210 369.540 404.596
C Lleó 321.289 337.619 370.153 350.424 366.754 401.812
Andalusia 317.314 333.704 366.236 346.449 362.839 397.895

Sou mensua l brut amb 18 anys 
de  serve i - 3 Est.

Sou mensual brut - 24 anys de 
servei.- 4 Est.

Mestres PTFP PES
Balears 393.297 409.627 452.510
La Rioja 379.395 395.725 433.305
Cantàbria 378.694 395.024 432.604
Madrid 378.076 394.436 431.986
Catalunya 377.867 394.197 431.687
País Valencià 374.486 389.939 428.866
Múrcia 374.339 390.669 428.249
Canàries 373.341 405.949 423.255
Galícia 371948 388.278 425.858
Astúries 371.901 388.227 425.811
C Manxa 371.283 387.613 424.930
Extremadura 370.499 386.823 424.403
Aragó 368.911 385.241 422.821
País Basc 366.442 419.350 417.576
C.Lleó 366.125 382.455 420.037
Andalusia 362.150 378.540 416.120

30 anys de servei.- 5 estadis
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Avui, dia 21 de desembre, el Departament
d’Ensenyament i les organitzacions sindicals
hem tancat sense acord  el procés de
negociació per incrementar les gratificacions
que ha de percebre aquell professorat que
s’aculli a la jubilació anticipada regulada per
la LOGSE.

El Departament d’Ensenyament ha
presentat una proposta final  que suposaria
un increment per trams en funció dels anys
d’edat aplicables a totes les quantitats
pagades fins ara des dels 28 als 35  anys de
servei .  Un increment del 80% per al
professorat que tingui  60 anys en el moment
de la jubilació, del 70% per als de 61 anys i
de 62 anys, del 65% per als de 63 anys i  de
64 anys.  (Per veure els diferents trams
consulteu l’Eina nº 204 de gener de 2000
de USTEC·STEs)

No obstant, i a tall d’exemple, el professorat
en jubilar-se amb 60 anys d’edat i 35 de
serveis, segons la nova proposta , podria co-
brar 1.503.180 ptes  si és de primària,
1.786.680 si pertany als cossos de PTFP i
ensenyament secundari, i 2.378.340 si
pertany al cos de catedràtics.

USTEC·STEs lamenta profundament que el
Departament hagi perdut una altra
oportunitat històrica per tancar amb un acord,
un tema d’ interès per a amplis sectors del
professorat. El Departament pot adduir que
ha anat incrementat la seva proposta i, per
tant, voler demostrar així la seva voluntat ne-
gociadora, però no hem d’oblidar que ha
partit des d’una proposta molt baixa i la

JUBILACIÓJUBILACIÓJUBILACIÓJUBILACIÓJUBILACIÓ

GRATIFICACIONS PER LA JUBILACIÓ ANTICIPADA REGULADA PER LA LOGSE

A la Mesa Sectorial del 21D: “La negociació es tanca sense acord”
El Departament disposat, sota acord de govern, a aplicar unilateralment la seva última proposta.

proposta final està molt per sota tant de la
realitat social catalana com dels acords
assolits a altres comunitats de l’Estat.

No obstant, sempre es pot considerar que,
almenys, l’esforç posat a la negociació per part
de les organitzacions sindicals apujarà les
gratificacions, que, encara que no gaire, ja és
alguna cosa. Ara bé, tots plegats hem de con-
siderar que és  inacceptable  perquè és
insuficient:

1.- No arriba ni a la cinquena part del que
deixarà de percebre com a sou la persona sus-
ceptible d’acollir-se a aquest model de
jubilació durant els 5 anys, fins i tot 10, que
pot continuar en actiu. Per tant, no ens sembla
que sigui una proposta que reconegui els
mèrits a una vida de treball i servei, ni una
proposta prou incentivadora de la jubilació
per possibilitar  amb garanties  la creació de
nova ocupació estable.

2.- Representa només una petita part de
l’estalvi que li suposa a l’Administració la seva
substitució per una nova persona, a causa de
la diferència entre un sou inicial i un sou amb
molts anys de servei. Això sense comptar que
unilateralment el Departament podria
amortitzar algun d’aquests llocs . En aquest
sentit l’oferta del  Departament ha estat molt
poc generosa, gairebé garrepa.

3.- Així mateix, la proposta del Departament
no respon ni a la realitat social ni econòmica
catalana, i està molt lluny dels acords assolits
a CCAA que tenen un PIB i unes possibilitats
econòmiques inferiors a les de Catalunya.
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4.- L’oferta de l’Administració a Catalunya
amplia encara més el marge entre els diferents
trams dels diferents cossos, ja que no els
incrementa tots igual. Per tant, l’oferta per al
professorat amb més de 60 anys d’edat és en-
cara més inconsistent.
Hem de continuar  reivindicant i lluitant
conjuntament en defensa de l’última proposta
unitària que USTEC·STEs, CCOO i UGT
vàrem realitzar:
“Respectant els trams pactats per alguns
sindicats amb el MEC a l’any 91 i partint
del tram més alt del cos de mestres, és a dir

CCAA Mestres PES i PTFP Catedràtics
País Basc 3.997.208 5.338.196 7.516.110
Navarra 2.518.442 2.968.325 3.406.740
Galícia 2.296.525 2.729.660 3.633.575
Castella Lleó 2.087.750 2.481.500 3.303.250
Astúries 2.100.000 2.390.900 2.650.000
La Rioja 1.870.200 1.986.200 2.642.600
Castella la Manxa 1.670.200 1.985.200 2.642.600
Catalunya 1.503.180 1.786.680 2.378.340

JUBILACIÓ ANTICIPADA DELS COL·LECTIUS QUE PERTANYEN A LA SS

USTEC·STEs va exposar al Departament la necessitat d’abordar la negociació de la jubilació anticipada
dels col·lectius docents adscrits a la SS, que queden greument desfavorits, respecte al model que planteja
la LOGSE.

En aquest sentit vam proposar al Departament la convocatòria d’una mesa tècnica específica i van
avançar-li una proposta:

Que per analogia amb el conveni de la privada estatal, l’Administració es fes càrrec de la reducció salarial
que suposa l’aplicació del període de carència dels cinc últims anys, la qual cosa suposa un màxim d’un
40% del salari a percebre com a jubilats. Així mateix, vam plantejar la necessitat de negociar les seves
gratificacions.

La representació del Departament va anotar-ho i, en el moment, no va respondre.  Continuarem insistint
fins aconseguir parlar específicament d’aquest tema

60 anys d’edat i 35 de serveis proposem:

♦  25 pagues del salari mínim interprofessional,
que calculem com una mitjana mensual dels
14 pagaments anuals.

♦  A més a més un 30%  del resultat anterior en
concepte de pèrdua de poder adquisitiu acu-
mulat al llarg d’aquests 9 anys i la reactualització
anual posterior en funció del possible creixe-
ment, tant del salari mínim com de l’IPC
interanual. Això  suposa  al voltant de 2.678.000
ptes. A la resta de trams i cossos incrementar-
los en el mateix percentatge que aquest.

*Altres CCAA tenen processos de negociació oberts

Estat actual de les gratificacions per Jubilació LOGSE a les CCAA
on han estat modificades les del 91

* Pel tram de 60 anys i 35 de servei
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A - Jubilació forçosa:
A.1- Requisits

A.1.1- Tenir 65 anys d’edat. En el supòsit que l’ensenyant no es vulgui jubilar el dia que compleix els 65
anys d’edat, podrà sol.licitar acabar el curs escolar; en aquest cas la data de cobrament de la darrera
nòmina en actiu serà la del mes d’agost de l’any en qüestió.

A.1.2- Els professors de primària i pecundària, però, podran seguir en el servei actiu fins als 70 anys,
prèvia sol.licitud.

A.2- Procediment

A.2.1- Tres - 3 -  mesos abans de la jubilació efectiva, anar a MUFACE per tal que li tramitin, si n’és
el cas, la pensió derivada de l’antiga Mutualidad de Enseñanza Primaria.

A.2.2- En el moment de la jubilació real (la data de compliment dels 65 anys d’edat o el 31 d’agost)
presentar a MUFACE els papers de baixa per jubilació, que facilita la Delegació d’Ensenyament. Es rebrà
una gratificació de dues mensualitats de SOU més TRIENNIS que, si es vol es pot cobrar en mà en el
mateix moment, o bé optar per cobrar-ho a través d’ingrés en un compte bancari.

A.2.3- La regularització en el cobrament mensual de la PENSIÓ de Jubilació - Clases Pasivas - la fa
efectiva la Delegació d’HISENDA. Es pot demanar una bestreta a compte a l’esmentada Delegació
d’Hisenda, ja que poden passar 3 o 4 mesos abans de regularitzar-se la nòmina de jubilació.

A.3- Quantitats a percebre

A.3.1- Aquestes quantitats seran determinades d’acord amb l’HAVER REGULADOR de l’any correspo-

Anys Percentatge Grup A Grup B
de servei regulador 4.974.512 3.915.066

15 26,92 1.339.139 1.053.936 95.653 75.281
16 30,57 1.520.708 1.196.836 108.622 85.488
17 34,23 1.702.775 1.340.127 121.627 95.723
18 37,88 1.884.345 1.483.027 134.596 105.931
19 41,54 2.066.412 1.626.318 147.601 116.166
20 45,19 2.247.982 1.769.218 160.570 126.373
21 48,84 2.429.552 1.912.118 173.539 136.580
22 52,5 2.611.619 2.055.410 186.544 146.815    Renda
23 56,15 2.793.188 2.198.310 199.513 157.022
24 59,81 2.975.256 2.341.601 212.518 167.257
25 63,46 3.156.825 2.484.501 225.488 177.464
26 67,11 3.338.395 2.627.401 238.457 187.671
27 70,77 3.520.462 2.770.692 251.462 197.907
28 74,42 3.702.032 2.913.592 264.431 208.114
29 78,08 3.884.099 3.056.884 277.436 218.349

30 81,73 4.065.669 3.199.783 290.405 228.556
31 85,38 4.247.238 3.342.683 303.374 238.763 28,3
32 89,04 4.429.305 3.485.975 316.379 248.998
33 92,69 4.610.875 3.628.875 329.348 259.205
34 96,35 4.792.942 3.772.166 342.353 269.440
35 100 4.974.512 3.915.066 355.322 279.648

Grup A Grup B

 % Ret. mensual (Dx100/A) 17,66

 Quota íntegra corresp. 468.000
 D-Total retenció anual 691.589

 DIFERÈNCIA ( B - C ) 790.066
 % corresponent 223.589

  B- Haver Reg. - Deducc........... 2.890.066
IRPF

 C-Import inferior base liquid. 2.100.000

   Minusvàlid entre 33 i 65 % 850.000
   Minusvàlid >= 65 % 1.150.000

375.000
   Mínim personal 550.000
   Mínim personal >65 anys 650.000

A-Haver regulad. (>2.000.000) 3.915.066
Deduccions

Quantitat 
Grup A o B

Taula de pensions Haver regulador Haver mensual brut
Exemple de càlcul del % d'IRPF

Mutualidad Enseñanza Primaria
*** 1r any: unes 16.000 ptes brutes-mes.
***  2n-3r-4t i 5è any disminució progressiva cada any, per acabar percebent unes 8.000 ptes brutes - mes.
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«Durant el període d’implantació, amb caràcter general, dels ensenyaments establerts a la LOGSE els
funcionaris del cossos docents... podran optar a un règim de jubilació voluntària...»

B.1- Requisits

B.1.1- Estar en servei actiu l’1 de gener de 1990 i romandre en aquesta situació fins al moment de la
jubilació.

B.1.2- Haver complert els 60 anys d’edat. Data límit per complir-los a 31 d’agost.

B.1.3- Tenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius.

B.2- Procediment

B.2.1- Cal sol·licitar-la els mesos de GENER o FEBRER de l’any en què es desitja la jubilació
voluntària. La seva concessió tindrà efectes a partir del 31 d’agost de l’any corresponent a la sol·licitud. El
model oficial de sol·licitud  de jubilació voluntària el facilita el Departament d’Ensenyament.

B.2.2- Cal acompanyar a la sol·licitud:
- Dues fotocòpies del DNI.
- Declaració d’altres pensions, ingressos de la unitat familiar, ... ( si n’és el cas )
- Full de serveis a 31 d’agost de l’any en qüestió.

B.3- Quantitats a percebre

B.3.1- Aquestes quantitats seran determinades per l’HAVER REGULADOR de l’any corresponent,
pels anys de SERVEIS i pels descomptes d’IRPF segons situació personal. Queden reflectides a la taula
de pensions.

COMPTE!!! El màxim de les pensions de jubilació és de 4.429.908 ptes/any, és a dir 316.422
pts/mes.

B.4 - Gratificació extraordinària

B.4.1- Requisits

B.4.1.1- Cal tenir com a mínim 28 anys de serveis efectius a l’Estat.

B.4.2 - Quantitat a percebre

B.4.2.1- L’import de la GRATIFICACIÓ es quantificarà segons l’edat - a 31 d’agost - i els anys de

GRUP
HAVERS REGULADORS 
DE LES PENSIONS 2001

A 4.974.512
B 3.915.066
C 3.066.810
D 2.378.907
E 2.028.207

nent, amb els anys de SERVEIS i amb els corresponents des-
comptes d’IRPF. Queden reflectides a la taula de pensions. El
càlcul de retenció es fa com si es tingués un fill a càrrec.

Els pensionistes amb una incapacitat permanent certificada
com a ABSOLUTA o amb un grau de disminució del 65%
quedaran exempts de l’IRPF.

COMPTE!!! El màxim de les pensions de jubilació és de 4.429.908 ptes/any, és a dir 316.422
pts/mes.

B - Jubilació voluntària:
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serveis efectius reals (aquí NO s’hi podran sumar els anys que falten per a la jubilació forçosa). Queda
reflectida a la taula de gratificacions.

B.4.2.2 - Aquesta gratificació extraordinària està sotmesa a un descompte del 10 % ja que no és una
renda de treball. Es cobrarà amb la darrera paga en actiu

TTTTTaula de Graula de Graula de Graula de Graula de Graaaaatiftiftiftiftificacionsicacionsicacionsicacionsicacions

Docents Edat 28 29 30 31 32 33 34 35

Mestres 64 436.095 448.305 448.305 448.305 460.515 460.515 460.515 472.725

63 474.540 474.540 474.540 486.750 486.750 486.750 500.610 500.610

62 515.780 515.780 530.230 530.230 530.230 544.510 605.710 709.920

61 542.810 557.090 557.090 557.090 645.150 756.500 887.740 1.042.270

60 589.860 589.860 677.340 795.420 932.400 1.094.040 1.282.500 1.503.180

Tècn. FP 64 436.095 448.305 448.305 448.305 460.515 460.515 460.515 472.725

63 474.540 474.540 474.540 486.750 486.750 486.750 500.610 500.610

62 515.780 515.780 530.230 530.230 530.230 614.550 718.760 844.560

61 542.810 557.090 557.090 654.160 767.380 900.320 1.054.850 1.236.410

60 589.860 686.880 804.960 943.740 1.107.360 1.297.620 1.522.080 1.786.680

Prof. Sec. 64 521.565 537.240 537.240 537.240 551.265 551.265 551.265 566.940

63 568.590 568.590 568.590 584.265 584.265 584.265 600.105 600.105

62 618.290 618.290 634.440 634.440 634.440 652.290 718.760 844.560

61 650.590 668.610 668.610 668.610 767.380 900.320 1.054.850 1.236.410

60 707.940 707.940 804.960 943.740 1.107.360 1.297.620 1.522.080 1.786.680

Cated. Sec. 64 521.565 537.240 537.240 537.240 551.265 551.265 551.265 566.940

63 568.590 568.590 568.590 584.265 584.265 584.265 600.105 655.875

62 618.290 618.290 634.440 634.440 697.340 817.700 959.650 1.124.890

61 650.590 668.610 743.920 871.590 1.022.550 1.198.670 1.405.220 1.647.810

60 780.120 915.300 1.073.160 1.257.660 1.474.560 1.729.620 2.030.220 2.378.340

Anys de Serveis

Avís important: La convocatòria d’ajuts del fons d’Acció Social del
2000 inclou també al professorat de centres penitenciaris. La
publicació de la convocatòria serà aquests dies¶
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USTEC·STEs - Eina Sindical d'Informació     núm. 246. Febrer 2001

MESTRESMESTRESMESTRESMESTRES MEST.ESOMEST.ESOMEST.ESOMEST.ESO PR.TC.FPPR.TC.FPPR.TC.FPPR.TC.FP PROF.SECPROF.SECPROF.SECPROF.SEC CATEDR.CATEDR.CATEDR.CATEDR.

Sou (14) 1 139.540 139.540 139.540 164.410 164.410
Complement de Destí 1 70.539 86.869 86.869 86.869 104.051
Casa 0 168
Triennis (14) 0 5.053 5.053 5.053 6.315 6.315
Complement Específic: General 1 53.095 53.095 53.095 53.095 60.470

1r Estadi 0 12.899 12.899 12.899 12.899 12.899
2n Estadi 0 12.744 12.744 12.744 12.744 12.744
3r Estadi 0 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903
4t Estadi 0 19.029 19.029 19.029 19.029 19.029
5è Estadi 0 5.598 5.598 5.598 5.598 5.598

A.3 A.2 A.1-Tr. A.1 B C E.E.a E.E.b ZER IES.a IES.b IES.c IES.d Ser.Ed. USTEC·STEs
Director/a 65.228 60.977 50.856 41.123 27.930 17.202 65.224 60.977 41.122 88.627 75.156 62.395 58.142 62.395 0
Org.Unip. 30.491 28.364 25.396 22.692 13.859 30.490 28.363 22.692 57.431 48.923 40.413 37.579 0
Cap Depart. 9.784 9.784 9.784 9.784 0
C.Act-Serv. 9.784 9.784 9.784 9.784 0
C.ESO 9.784 9.784 9.784 9.784 0
C.BAT 9.784 9.784 9.784 9.784 0
C.FP 9.784 9.784 9.784 9.784 0
Cap Sem. 9.784 9.784 9.784 9.784 0
Itiner.ZER 9.784 0
Ps-Ped.EAP 40.413 0
P.Doc.CRP 40.413 0
Res.Ex.CRP 48.923 0
Ed.Comp. 8.978 0

TOTAL 263.174 279.504 279.504 304.374 328.931
Muface (14) 4.726 4.726 4.726 6.005 6.005
Drets passius (14) 10.794 10.794 10.794 13.715 13.715
SS % 0,064 0 0 0 0 0
IRPF % 15,22 40.056 42.542 42.542 46.327 50.065

TOTAL NET 207.598 221.442 221.442 238.327 259.146
3.437.168 3.633.128 3.633.128 3.981.308 4.275.992

Renda de treball 1 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000
Mínim personal 1 550.000 550.000 550.000 550.000 550.000
Anual MUFACE 1 66.164 66.164 66.164 84.070 84.070
Anual Drets passius 1 151.116 151.116 151.116 192.010 192.010
Anual SS 1 0 0 0 0 0
1r i 2n Fill/a 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
3r i següents Fills/es 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000
Fill/a menor de 3 anys 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000
Fill/a entre 3 i 16 anys 0 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

2.294.888 2.490.848 2.490.848 2.780.228 3.074.912
P - Base Positiva 2.294.888
Import inferior més próxim de la Base Liquidable (A) 2.100.000
DIFERÈNCIA (P-A ) 194.888
% corresponent (D) sobre la diferència 28,30 55.153
Quota Íntegra corresponent (B) 468.000
RET. TOTAL ANUAL (Suma de les dues Cel.les anteriors) 523.153
% de Retenció Mensual (Ret. Total Anual x 100 / Ingrés Brut anual) 15,22

I - INGRÉS BRUT ANUAL
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P- BASE POSITIVA

NÒMINA  2001 USTEC·STEs

0,000

USTEC·STEs
Intersindical Alternativa de Catalunya

A-Base Líqu.
                0
     600.000
  2.100.000
  4.100.000
  6.600.000
11.000.000

B-Quota Ínteg
                0
     108.000
     468.000
  1.034.000
  1.964.000
  3.944.000

C-Res.Base
     600.000
  1.500.000
  2.000.000
  2.500.000
  4.400.000
 en endavant

D- % Tipus
18,00
24,00
28,30
37,20
45,00
48,00

Càlcul del Percentatge
- % - d'IRPF

a la Nòmina Mensual

Deduccions possibles
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Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è  Telèfon  93 302 76 06   Fax 93 302 55 99
Vallès Oriental, Osona, Anoia, Bages i Berguedà: Telèfon 608 69 19 49

Maresme: Telèfon: 609 76 94 45
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03

Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon i Fax 973 26 30 32
Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 - Fax 977 23 90 04

Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Internet: http://www.sindicat.net  Correu electrònic: ustecstes@pangea.org

Girona: girona@sindicat.net; Lleida: lleida@sindicat.net; Tarragona: tarragona@sindicat.net

Butlleta d’afiliació
Cognoms Nom

Data de naixement DNI

Situació professional

Adreça Codi postal

Població Telèfon

Nom del centre Població

Codi postalAdreça Telèfon

Centre de treball

Definitiu/va Provisional Interí/na Laboral Aturat/da

Autorització bancària
Titular
Senyor/a director/a, li prego que fins a nou avís faci efectius,
amb càrrec al meu compte, els rebuts del sindicat

Compte corrent/Llibreta d’estalvi

Entitat Oficina DC Número de compte

Localitat, data i signatura

Adreça particular

Correu electrònic

USTEC·STEs  REIVINDICA:REIVINDICA:REIVINDICA:REIVINDICA:REIVINDICA:

� Jubilació voluntària als 55 anys d’edat amb el 100 % del salari en actiu quan es tinguin 30 anys de serveis.

� Augments lineals en totes les pensions i clàusula de revisió semestral i automàtica d’acord amb la
variació real de l’IPC a Catalunya.

� Pensions d’orfandat i viduïtat justes i dignes. Desaparició del període de carència per a les pensions
d’incapacitat permanent, viduïtat i orfandat.

� Estendre amb caràcter indefinit el sistema de jubilació anticipada i voluntària establert per la disposi-
ció transitòria novena de la LOGSE i augment de les gratificacions.

� Modificar les condicions per accedir a la jubilació LOGSE.

� Suprimir l’apartat d’estar en actiu des de l’any 90.

� Establir dues dates anuals de jubilació : l’actual del 31 d’agost i una nova el 31 de desembre perquè
tothom pugui jubilar-se el mateix any que els compleix.

� Aplicar el sistema de jubilació anticipada i voluntària establert per la disposició transitòria novena de la
LOGSE al personal docent d’ensenyament públic dels col·lectius exclosos per no pertànyer al règim
de classes passives.

� Pensió de jubilació amb el 100 % del salari en actiu en cas de malaltia física o psíquica.

� Manteniment i millora del sistema públic de pensions i prestacions socials.


