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Mesures de caràcter 
temporal
Suposadament a aplicar només el 2012, però que, en cap cas, 
no garanteixen pas que no puguin tenir continuïtat en anys 
següents, contràriament al que declaren alguns polítics i 
tertulians famosos addictes al partit de govern.

1  Reducció de plantilles
Sota l’eufemisme de “revisió de plantilles ocupades per 

personal interí per mantenir el màxim nombre possible de llocs 
de treball”, estan amagant un veritable expedient de regulació 
d’ocupació que ja ha provocat milers d’acomiadaments al llarg 
de l’any en la sanitat i en altres serveis i empreses públics, que 
en alguns casos els jutges han considerat improcedents, i que 
pensen continuar el 2012 en serveis, segons l’Administració, 
“no finalistes ni essencials”. Un plantejament que no és gens 
creïble des del moment que la consellera Rigau no s’està pas de 
dir públicament que vol incrementar en  una hora més l’horari 
lectiu del professorat, desenterrar la política d’hores extres de 
Maragall i cobrir només amb personal substitut les baixes de 

15 o més dies a l’ESO. Aquestes són mesures encaminades a 
reduir llocs de treball i, en conseqüència, a reduir la contractació 
de personal interí i substitut. Per tant o l’ensenyament públic 
no és un servei essencial o la representació de l’Administració 
a la Mesa no actua en base al principi legal de la bona fe i 
menteix descaradament.

2 Reducció salarial de l’import del 
complement específic preferentment 

a les pagues extres
No volen quantificar el percentatge del que ens trauran i 

al·leguen dues raons: que han d’esperar a la retallada estatal i 
que no es pot donar un percentatge general perquè l’impacte 
del complement específic de les pagues extres en el total del 
sou varia en funció del col·lectiu, grup, cos... Que ens estan 
dient que el percentatge a aplicar al complement específic no 
es calcularà sobre l’import de la seva quantia sinó sobre el total 
del sou mensual?

3     Supressió dels fons d’acció social
Asseguren que no afectarà la pòlissa d’assegurança 

dels empleats i empleades de l’Administració de 
la Generalitat.

4 Suspensió de l’aportació de 
l’Administració als fons de 

pensions
Els punts 3 i 4 els hem de considerar com 

una retallada salarial més, ja que tots dos van 
ser introduïts en diversos pactes o acords com 
a compensacions dels moderats increments 
salarials anuals; és a dir, una mena de salari diferit 
ja que,malgrat que el fons de pensions s’hagi 
convertit en un negoci d’inversió, sobretot per a 
la Caixa, els cobrarem amb caràcter general quan 
ens jubilem i són diners nostres.

5 No hi haurà oferta d’ocupació 
pública

Per tant, es perden també les places que no han 
sortit a oposicions aquest 2011 i que formaven part 
de l’acord de 2007 i de la transitòria de la LOE.

Mesures 
de caràcter 
estructural

Les mesures que es plantegen en aquest apartat 
no tenen data de caducitat i en determinats casos 
suposen canvis de caràcter legislatiu; entren en 
evident contradicció amb el caràcter conjuntural 
que diuen que té la crisi i són més innecessàries 
encara que les esmentades anteriorment.

Mans enlaire...!
Ens han retallat el sou al 2010 i al 2011, ens han retallat les plantilles 

i ens han incrementat l’horari lectiu, les ràtios i la càrrega de treball al 
2011 i ara posen sobre la Mesa noves retallades salarials I de plantilles 
per al 2012,  a més de no garantir que no continuaran traient-nos salari 
al 2013. I tot plegat acompanyat d’altres retallades que afecten les 
nostres condicions de treball  sense data de caducitat. Fins on pensa 
arribar, Sr. Mas ?

Cada any ens diuen que sortirem de la crisi al següent, i al següent 
tornen a retallar encara amb més virulència. Hem de començar a 
témer que aquestes no seran les últimes retallades, que no pararan 
fins que no hagin reduït al mímnim els costos laborals i de recursos 
dels serveis públics, perquè l’objectiu no és pas sortir d’una crisi que 
només afecta els sectors assalariats i populars, sinó apuntalar el negoci 
privat amb els diners públics i, en aquest sentit, a més de continuar 
cobrant interessos d’usura a costa dels nostres impostos per pagar el 
deute, volen fer negoci privat entregant els serveis públics a la gestió 
privada. Retallar sous i recursos avui és facilitar el benefici privat en 
la gestió dels serveis públics demà. En aquesta tasca, el govern de 
l’Estat, el de la Generalitat i els banquers i especuladors caminen units 
i abraçats.

En concret, en aquest 2012, a més de les mesures anunciades per Mas 
que afecten globalment a tota la ciutadania, però que tindran especial 
incidència en la qualitat de vida dels sectors socials assalariats i més 
desafavorits, com són l’increment del preu de l’aigua, de la benzina, 
de les matrícules universitàries i del transport públic, el Govern ha 
presentat a la Mesa General de negociació un seguit de mesures que 
afecten tot el conjunt dels empleats i empleades públics, entre les 
quals destaquem les que afecten també el professorat:

Mesa General de negociació       
dels empleats i empleades públics    
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1Reducció del salari per reducció de 
jornada per cura de fills durant el 

primer any
L’aplicació d’aquesta mesura suposarà que a partir de gener 

del 2012 ja no es cobrarà el 100% de la retribució si es redueix 
un terç de jornada el primer any. Es passaria a cobrar el 80%, 
i no afectaria la possibilitat de compactar. S’ha d’aclarir si 
afectaria les persones que s’hi hagin acollit amb anterioritat a 
la seva aplicació.

2   Supressió de les millores per  
incapacitat temporal

Aquesta mesura suposa que el Departament no pagarà 
la diferència entre el sou total del mes anterior a la baixa i la 
reducció que executa la mútua o la SS. Per tant, en situació 
de baixa per malaltia (no professional) no es cobrarà el 100% 
del salari. En el cas dels funcionaris, quan arribin al quart 
mes de baixa, el Departament deixarà d’abonar el 25% dels 
complements que no abona MUFACE.

3 Reducció salarial aplicada als estadis 
o trams docents

L’Administració fa tres propostes, no sabem si són a la 
carta, encara que sembla que la b) podria quedar englobada 
en la mesura 2 de retallades del complement específic i 
inclinar-se per aplicar la c). No obstant, el fet que aquest 
punt pugui sortir de la Mesa General i traslladar-se a la Mesa 
Sectorial d’ensenyament ens fa pensar en la possibilitat que 
l’Administració vulgui transformar els estadis en els graus 
que marca la LEC, i a baix cost aprofitant la conjuntura.
a) No percebre cap quantia en concepte d’estadis durant 2012. 

Això suposaria 297,5 milions d’euros, als quals se n’afegirien 
15 de nous reconeixements. La mesura tindria caràcter 
temporal.

b) Rebaixar la quantia de cada estadi en un 5%.
c) Percebre els estadis ja reconeguts amb el seu import actual i 

demorar-ne el reconeixement de nous a l’any 2013.

Una negociació 
trampa
Després de 4 dies de reunions amb l’Administració, ja podem 

extreure’n algunes conclusions.
1 L’Administració planteja les seves principals mesures sense 

concretar-les. No volen concretar ni els serveis ni les persones 
de cada servei que quedaran afectats per la reducció de 
plantilles. Tampoc no volen informar sobre la quantitat 
global d’estalvi que suposaria l’aplicació de cada mesura. 
Contrasta negativament l’actuació de l’Administració amb 
el que la llei exigeix a les patronals de les empreses privades 
que estan obligades a donar tot tipus d’informació sobre les 
seves empreses quan negocien reduccions de plantilla. 
No volen tampoc concretar els diners que, immoralment, 
ens trauran de la nòmina l’any vinent. No obstant, calculen 
la retallada salarial general sense comptar la retallada dels 
complements sectorials (estadis, productivitat...) en 306 
milions d’euros. Com s’entén que hagin calculat el cost 
global i no vulguin concretar el cost individual?

2USTEC·STEs i la IAC entenem que l’Administració 
incompleix el principi legal de la bona fe en la negociació 
(art. 33 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic)tant per la 

manca d’informació a les organitzacions sindicals per portar 
a terme la negociació com per l’intent de circumscriure la 
negociació només a les seves propostes sense admetre 
parlar d’altres propostes diferents. Això suposa que els 
sindicats haurien d’acceptar en major o en menor mesura les 
retallades sense conèixer l’abast de les principals mesures. 
En aquest sentit, la negociació es converteix en una trampa, 
amb que l’Administració, amb redactats genèrics en les 
principals mesures, busca un xec en blanc de la part social 
per gestionar les mesures segons com li convingui.

3 Les mesures que planteja l’Administració són absolutament 
immorals i inacceptables. USTEC·STEs i la IAC les 
rebutgem del tot i entenem que la part sindical no pot caure 
en la trampa plantejada per l’Administració, ja que seríem 
còmplices de les retallades i obriríem encara més la porta a 
noves i futures retallades.
D’altra banda, un possible acord que minimitzés l’efecte 
d’aquestes  mesures tampoc no tindria cap garantia 
de compliment, ja que l’Administració, acollint-se a 
l’article 38.10 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, Llei 
7/2007 que va comptar amb el suport de les dues grans 
centrals sindicals amb campanya propagandística inclosa, 
tindria capacitat jurídica d’anul·lar-lo, al·legant un 
empitjorament de les circumstàncies econòmiques. De 
fet, l’Administració, acollint-se a aquest article, que diu 
“Se garantiza el cumplimiento de los Pactos y Acuerdos, salvo 
cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público 
derivada de una alteración sustancial de las circunstancias 
económicas, los órganos de gobierno de las Administraciones 
Públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de Pactos 
y Acuerdos ya firmados, en la medida estrictamente necesaria 
para salvaguardar el interés público”, porta anul·lant acords 
des del juny de 2010.
USTEC·STEs i la IAC pensem que l’Administració ha 
reduït el ventall de possibles solucions a continuar 
empobrint els empleats i les empleades públics i als 
serveis públics, i es nega a buscar altres solucions per a 
les quals fa falta coratge i voluntat política, com ingressar 
diners a les arques públiques sense necessitat de retallar 
sempre a les mateixes persones (reducció del frau fiscal, 
l’ecotaxa, recuperar l’impost de successions o incrementar 
els impostos a partir d’uns guanys de 120.000 euros 
anuals...). I en el cas de voler continuar retallant en les 
administracions públiques, USTEC·STEs i la IAC  fan una 
proposta:
lReducció dràstica dels complements específics dels alts 

càrrecs.
lReducció dràstica d’assessors eventuals.
l Reducció de les dietes que cobren els càrrecs administratius.
lReducció d’hores extraordinàries, llevat de les estrictament 

necessàries.
lProhibició d’externalització de tasques que poden fer 

empleats propis, recuperació de tasques prèviament 
encarregades a empreses externes i que són de caràcter 
estructural de la funció pública.
lControl de la despesa de les empreses públiques i retorn al 

sistema de dret públic.
lUtilització de mitjans propis per a la realització d’estudis, 

informes tècnics, etc.
lReducció de la despesa en lloguer d’edificis i seus.
lReducció de despeses de representació, assistència a 

consells de direcció i dietes desmesurades per aquests 
conceptes.
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No obstant, molt ens temem que l’Administració està 
utilitzant la Mesa de Negociació com un tràmit que ha 
de complir legalment per evitar que puguin prosperar 
jurídicament les impugnacions sindicals per no negociar, però 
que el seu objectiu real és imposar les mesures per la via de la 
Llei de PPGG de la Generalitat i de la del seu acompanyament.

Mobilitzar-se 
és l’única opció

Cada cop són més els economistes que 
pensen que les retallades no són cap solució, 
que no serveixen per reactivar l’economia, 
sinó que condueixen a un carreró sense 
sortida de més atur, més precarietat i un 
major empobriment generalitzat de la 
població assalariada que contrasta amb els 
grans beneficis que en aquest moment de 
crisi estan obtenint les empreses de l’Ibex i 
sobretot banquers i especuladors, en gran 
part a costa del deute públic és a dir, dels 
nostres impostos i de les retallades a què ens 
sotmeten els governs.

Les retallades només condueixen a més 
retallades i la qüestió que es planteja és, fins 
on arribaran ?, o dit d’una altra manera, fins 
on aguantarem? És evident que els governs 
ja han demostrat la seva voluntat política 
amb les mesures que estan prenent, i mentre 
no vegin una oposició laboral i social ferma 
i constant al carrer no abandonaran la seva 
política, i així a finals del 2012 estarem 
debatent les retallades pel 2013 i a finals del 
2013 les del 2014, i així successivament, i 
cada cop les mesures seran més greus perquè 
la voracitat i cobdícia dels especuladors i 
polítics serà més gran. El milionari nord 
americà Warren Buffet ha afirmat, en referir-
se a aquesta situació: “Això és la lluita de 
classes i la meva, la dels rics,està guanyant”.

Per això hem de prendre consciència de la 
greu situació que estem travessant i de com 
pot arribar a agreujar-se si no som capaços 
d’oposar-nos-hi col·lectivament. Cada 
professor, cada professora, cada empleat i 
cada empleada públic hem de mostrar el 
nostre rebuig des dels centres de treball, des 
de les places dels ajuntaments, participant 
activament en les mobilitzacions generals 
i sectorials que es convoquin. El dia 14 de 
desembre ha de ser-ne un principi.

USTEC·STEs i la IAC entenem que 
en aquest moment és obligació de tots 
els sindicats posar-se d’acord en les 
accions i mobilitzacions a portar a terme. 
USTEC·STEs i la IAC esmerçaran tots 
els esforços al seu abast a aconseguir un 
imprescindible calendari unitari sostingut 
i constant que pugui incloure tot tipus de 
mobilitzacions (vagues incloses) que facin 
possible visualitzar amb força l’oposició 

laboral i social a aquestes polítiques. A més,  
donarà suport a les iniciatives de rebuig que surtin des dels 
claustres i des de les assemblees de zona. Som conscients que 
només des de la mobilització organitzada es podran aturar o 
minimitzar aquestes retallades i posar les bases per impedir les 
futures...                                                                                                                                                                                                                                                                         

Per als governs de 
memòria selectiva

USTEC·STEs i la IAC volen recordar a tots dos governs de memòria 
selectiva d’on poden treure ingressos per a les arques públiques i per 
reactivar l’economia 
lAjudes a l’Església catòlica: 10.000 milions (el càlcul, realitzat per Europa 

Laica, inclou les transferències a l’educació i a la sanitat concertades) 
Público 09/05/2011.
lDespesa militar total: 17.244,75 milions (Centre d’Estudis per a la Pau de 

Justícia i Pau).
lDespesa destinada a la Corona espanyola: 8 milions (lliures d’impostos i 

als quals cal sumar el patrimoni cedit per l’Estat, com també la seguretat 
i molts altres aspectes pagats a través dels diferents ministeris).
lLa supressió d’assessors que els polítics designen a dit (hi ha uns 25.000 

llocs d’aquest tipus, dels quals podrien suprimir-se 20.000 “sense 
impacte laboral”). Com que el seu sou mitjà ronda els 4.000 euros al mes, 
suposaria un estalvi de 1.120 milions a l’any. (González Calvet, professor 
d’economia de la Universitat Autònoma de Barcelona).
lRestabliment de l’Impost sobre el patrimoni, (per a patrimonis superiors 

als 500.000 euros): 2.000 milions. Diagonal, divendres 29 de juliol de 2011.
lControl de l’evasió fiscal que realitzen les grans fortunes amb dipòsits 

en paradisos fiscals: 80.000 milions (segons un estudi de la Universitat 
Pompeu Fabra). Diagonal, divendres 29 de juliol de 2011.
lL’eliminació de les exempcions que s’apliquen als premis de loteries 

permetria un ingrés a les arques públiques de 1.165 milions (Montero i 
Serrano, professors d’economia de la Universitat de Màlaga).
lModificació de l’IRPF incrementar del 43% al 50% el tipus marginal de 

l’últim tram (a partir de 120.000 euros) de la renda: 1.300 milions. Funcas 
(Federació de Caixes d’Estalvi).
lAugment de la tributació de les SICAV, que actualment tributen l’1%. En 

aquest moment hi ha prop de 3.369 SICAV, amb un patrimoni sota gestió 
de més de 27.000 milions d’euros. La Inspecció d’Hisenda va iniciar el 
2005 un pla de control d’aquestes entitats, i en la gairebé totalitat dels 
casos, la Inspecció va detectar irregularitats i va aixecar-ne acta exigint 
la diferència entre el 35% al que tributaven llavors les societats i l’1% 
que havien aplicat indegudament. El resultat no va poder ser més 
descoratjador: van treure la competència del control fiscal de les SICAV a 
la Inspecció d’Hisenda.
lElevar la tributació de les rendes de l’estalvi a un 24%: 2.000 milions 

(informe Plataforma per una fiscalitat justa).
lUn nou tipus impositiu per a les grans empreses que facturin per sobre dels 45 

milions d’euros i incrementar en cinc punts la tributació per sobre d’aquesta 
facturació: 14.000 milions (informe Plataforma per una fiscalitat justa).
lEn total més de 120.000 milions d’euros, quatre vegades més que el que 

proposen els governs català i espanyol a proposta de la CEOE i dels grans 
empresaris del món financer (que, per cert, ja van rebre els 10.000 milions 
aportats al procés de sanejament i fusió de les Caixes, 20.000 milions 
injectats al sistema bancari a l’inici de la crisi en forma de compra d’actius 
i els 100.000 milions en forma de garanties).


