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9 de febrer: Fem vaga per 
recuperar les condicions 
laborals i la qualitat del 
sistema educatiu
Des de fa temps que anem dient que a les meses amb 
l’Administració no aconseguim negociar gairebé res. 
Però d’uns mesos ençà, l’amenaça d’un increment de 
les mobilitzacions i el debat unitari en els darrers dos 
mesos sobre si els companys i companyes veien neces-
sari fer una jornada de vaga vinculada als pressupostos 
ens haurien portat a aconseguir:

● Substitucions de tot el personal de l’1 de setembre 
i substitucions des del primer dia en baixes superiors 
a set dies. 
● Cobrament del juliol de 2017 del personal substitut 
sempre que hagi treballat 6 mesos aquest curs i que 
realitzi un curs de formació.
● Retorn de les hores de coordinació secundària (6-9 
hores depenent de la grandària del centre).
● Cap tancament de línia de P3 pública durant la pre-
inscripció per al curs 2017-18.
● 890 dotacions per a inclusiva i màxima complexitat. 
● 3,5 milions per a formació professorat.
● Aturada del desplegament del pla pilot de nomena-
ments no telemàtics.
● Pel que fa a les pagues extraordinàries suprimides, 
ja s’ha cobrat el 45% de la paga del 2012 i hi ha el 
compromís de retorn d’un 34,42% el 2017 (232 mi-
lions per a tota la Funció Pública) i el 20,77% el pri-
mer trimestre de 2018.
● S’acabarien incloent nous supòsits en la cobertura 
al 100% de les incapacitats temporals.
● Millora de l’horari d’atenció a l’alumnat de les edu-
cadores d’Educació Especial.

Aquestes millores, que no es donaven des de feia molts 
anys, ens han fet evident que la vaga durant el tràmit de 
pressupostos ja està servint als nostres interessos pro-
fessionals i a tota la societat, per les millores que com-
porten. Tanmateix, algunes reivindicacions importants 
no han estat ateses:

1. Retorn a l’horari lectiu anterior a les retallades 

(18 hores a secundària i adults, 23 a primària, i 25, les 
educadores d’educació especial). Entenem que aquesta 
mesura és clau per recuperar la qualitat en el nostre tre-
ball (preparacions i correccions, coordinacions, desdo-
blaments, grups reduïts, etc.) i els 6.000 llocs de treball 
dels 11.800 necessaris per estar en els nivells d’atenció a 
l’alumnat anterior a les retallades de 2010. 
2. La segona mesura és aconseguir les substitucions 

des del primer dia en tots els casos. Per exemple, ara 
una baixa de tres o quatre dies no es cobriria i això 
podria portar que els centres afectats estiguin una set-
mana sense substitució.
3. Possibilitat de reducció horària dels majors de 55 

anys amb la cobertura necessària. Aquesta és una re-
tallada que ens han aplicat aquest curs, en època de 
creixement.
4. Possibilitat de suprimir les substitucions d’un 

terç i que, per tant, totes les cobertures siguin com a 
mínim de mitja jornada. Es tracta d’una reivindicació 
que hem anat fent al llarg d’aquests anys.
5. Calendarització del retorn de les pagues extraor-
dinàries suprimides el 2013 i el 2014 (aprovades per 
resolució parlamentària).
6. Recuperació del cobrament del 100% en tots els ca-
sos d’incapacitat temporal.
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A causa d’aquestes reivindicacions, per ara desateses, hem 
de passar de l’amenaça a l’acció. Hem d’aturar les classes 
si no s’atenen les nostres demandes. Si no es visualitzen 
ja en aquests pressupostos del 2017 el retorn de l’horari 
lectiu i l’establiment d’un calendari de retorn de totes les 
condicions laborals i de qualitat de l’educació perdudes, 
hem d’anar a la vaga unitària del dia 9 de febrer.

Junt amb un calendari de mobilitzacions, que inclou 
accions del 16 al 20 de gener que coincideixen amb 
la votació de les esmenes a la comissió d’Educació al 
Parlament i amb la Mesa de Sectorial per a negociar el 
retorn de condicions laborals, i concentracions terri-

torials el 26 de gener, la convocatòria de vaga del 9 de 
febrer dóna un missatge clar que deixem la mà estesa 
a un possible (però difícil) acord durant tot el tràmit 
parlamentari dels pressupostos però que no ens tre-
molarà la mà si la qualitat de l’educació pública no és 
una prioritat d’aquests pressupostos. Treballadors/es de 
l’ensenyament, famílies i alumnat sortirem al carrer. Per 
ara les organitzacions que s’han sumat ja a la convo-
catòria de  vaga han estat USTEC·STEs (IAC), CCOO, 
ASPEPC·SPS, UGT, el Sindicat d’Estudiants i el Sindicat 
d’Estudiants del Països Catalans. Per la seva banda, la 
FAPAC i FAPAES hi donen suport.

Les nostres demandes prioritàries a la mesa de nego-
ciació tenen un cost pressupostari més que assumible 
(142 milions d’euros): 80 milions per a la recuperació 
de l’horari lectiu, 40 milions per a les substitucions, 11 
milions per a la nòmina del juliol del personal substi-
tut (que se’ns ha dit, encara que no per escrit, que es 
cobrarà) i 11 milions per a cobrir la reducció de dues 
hores lectives de majors de 55 anys.

Hem de tenir present que, pel creixement econòmic, 
només amb el model de inançament actual s’han re-
captat 1.000 milions d’euros més que en els anteriors 
pressupostos i que per l’abaratiment del deute paguem 
més de 800 milions d’euros menys per aquest concepte. 
Per altra banda, l’increment del topall de dèicit cone-
gut després de la presentació de pressupostos suposa un 
augment de 220 milions pel pressupost. Des del depar-
tament d’Economia, el vicepresident Junqueras ha dit 
que els reserva “per si se suspenien els nous impostos”. 
Entenem que seria millor destinar-los a educació i en-
deutar-se si inalment se suspenen.

S’està intentant argumentar contra aquesta vaga dient 
que vol dinamitar els pressupostos. Si fos aquesta la 
nostra intenció, hauríem demanat directament els més 
de 9.000 milions de més que segons la mateixa LEC 
s’han d’invertir al Departament d’Ensenyament. Per 
qui vincula aprovació de pressupostos a Referèndum, 
com el president Puigdemont, volem deixar clar que 
des d’USTEC·STEs sempre hem defensat un referèn-
dum d’autodeterminació vinculant. Tanmateix, volem 
fer èmfasi a no deixar créixer a casa nostra una de les 
idees-força de tots els règims autoritaris del segle XX: 
que els sindicats són uns traïdors a la pàtria. 

Les reivindicacions són justes i assumibles, i per tant us 
animem a defensar i fer la vaga convocada per al 9 de 

febrer. 

Així mateix, us recordem que el 26 de 
gener hi haurà concentracions terri-
torials.

#9FVagaEnsenyament
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