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PRESSUPOSTOS 2017

El debat dels pressupostos de la Generalitat del 2017 és 
una oportunitat que no podem desaproitar. Un estudi 
de la Fundació Boill recorda que només invertim en 
educació un 2,8% del PIB, el mateix que Laos o Perú, 
lluny, doncs, de la mitjana de la UE-15. L’estudi, però, 
dóna dades de 2013. Amb les dades actuals (2016) i si 
només tenim en compte la inversió en primària i secun-
dària, que és la que regula LEC i per a la qual la mateixa 
llei demana un 6%, només hi invertim un 2,05%. 

Així doncs, segons la LEC, caldria invertir 9.000 milions 
d’euros més dels que s’hi destinen actualment. Sabem 
que el nostre model de inançament és molt insuicient 
per arribar a aquest nivell necessari en un temps raona-
ble i que l’actual pressupost té moltes implicacions per 
al futur del país, però només estem demanat 80 milions 
per a contractar 6.000 docents de setembre a desembre 
per les 23 i 18 hores lectives a primària i secundària, 40 
milions per a la cobertura de totes les substitucions des 
de l’1 de setembre i des del primer dia, 11 milions per a 
cobrir la reducció de dues hores lectives del professorat 
major de 55 anys i 11 milions per a la nòmina del per-
sonal substitut que hagi treballat 6 mesos durant aquest 
curs. 

En total li demanem al Parlament i al Govern 142 mi-
lions d’euros per a les nostres reivindicacions més bàsi-
ques, per tal que retornin tant algunes de les condicions 
laborals que teníem abans del 2012 com la qualitat del 
servei que prestem. Pot semblar molt, però si ho com-
parem amb els 9.000 milions que haurien de ser, amb 

els 30 milions que reben 16 escoles properes a l’OPUS 
que segreguen per sexe o amb els 7,5 milions del res-
cat del Circuit de Catalunya, estem demanant molt poc 
amb relació al beneici que comporta.

A la Mesa de “Negociació” del 5 d’octubre ja se’ns va 
dir que les nostres demandes, que són unitàries amb la 
resta de sindicats, no seran ateses. Ara només ens queda 
la mobilització. A favor tenim que el Govern no disposa 
d’una majoria parlamentària, per la qual cosa pensem 
que la nostra pressió pot fer que la resta de grups li faci 
atendre aquestes demandes, que quantiiquem en 142 
milions d’euros.
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Necessitem més participació de tothom

El curs passat va acabar amb mobilitzacions. Ens vam 
tancar a la seu del Departament quan ens van presen-
tar la retallada de l’horari lectiu de majors de 55 anys 
i el manteniment de la retallada al personal substi-
tut, que continuava sense cobrar el juliol; posterior-
ment, ens vam aixecar de la Mesa quan vam veure que 
l’Administració es negava a negociar; inalment, hi va 
haver les manifestacions de juny contra les darreres re-
tallades del curs, que sí que van fer rectiicar, en part, a 
la consellera.

Vam començar el nou curs amb una acampada al De-
partament per demanar que les substitucions es co-
brissin des del primer dia; i el 20 de setembre ens vam 
concentrar a Sant Jaume per exigir el retorn de l’horari 
lectiu anterior a les retallades, les substitucions des del 
primer dia i la retirada del decret de Plantilles. 

És per aquest motiu que, amb la resta de sindicats, hem 
decidit fer una passa endavant i promoure una consulta 
als centres públics. El nostre punt de partida és que un 
dia de vaga en ple debat de pressupostos pot fer que 142 
milions d’euros vagin al retorn de l’horari lectiu ante-
rior a les retallades, la cobertura de substitucions dels 
del primer dia, la reducció de dues hores lectives per a 
majors de 55 anys i el cobrament de la nòmina del juliol 
del personal substitut. 

USTEC·STEs no convocarà una vaga que no tingui 
garanties d’èxit. Ha de ser una vaga guanyadora, con-
vocada amb la resta de sindicats i amb un compromís 
de seguiment des dels centres. És la manera més eicaç 

d’aconseguir-ho. Durant molt de  temps no trobarem 
un moment millor com l’actual. Paga la pena. Podeu 
trobar aquesta consulta a la nostra pàgina web. Us ani-
mem a difondre-la!

Fins ara hem rebut, cosa que agraïm, moltes mostres 
de suport en aquest pols que estem fent amb al Depar-
tament. També ha augmentat l’ailiació, imprescindible 
per a un sindicat que el 2017 farà 40 anys gràcies preci-
sament al suport incondicional d’aquesta ailiació, que 
ens ha permès avançar i mantenir la nostra indepen-
dència al marge de les subvencions. Cal dir, però, que 
si no hi ha més mobilització, no aconseguirem revertir 
les retallades.

Us animem a participar en les convocatòries que fem 
en favor de les nostres reivindicacions per pressionar el 
Govern durant el debat de pressupostos. El 12 de nov-
embre hi haurà una gran manifestació a Barcelona per 
demanar “el nostre 6%”, en la qual esperem ser molts i 
moltes treballadors i treballadores de l’ensenyament pú-
blic. La inversió en educació no pot esperar més: ha de 
ser una prioritat i més en el moment actual. És cosa de 
tots i totes.

Manifestació: Volem el nostre 6%!

Dissabte 12 novembre
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Plaça Universitat de Barcelona
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