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16 DE MAIG: VAGA A 
L’EDUCACIÓ PÚBLICA



Per què convoquem vaga el 16 de maig?

L’1 de setembre arribarà inexorablement. Al maig es 
defineixen les plantilles dels centres educatius per al 
curs vinent. Si el Departament d’Educació no acce-
deix a les nostres reivindicacions, el proper curs serà 
—per segon any consecutiu— continuista, perdut, 
sense recuperar-nos encara de les retallades, després 
de sis anys de creixement econòmic. Quan des del 
primer minut de la crisi es van imposar les retalla-
des, ens van dir que era una mesura extraordinària. 
Malgrat que hi ha hagut una recuperació econòmica 
efectiva, encara calen 7.000 docents per estar a la ma-
teixa capacitat de servei que teníem l’any 2010.

És en aquest context que es fa més necessari que mai 
lluitar per les nostres condicions laborals i per la 
qualitat del sistema. Per això, juntament amb la resta 
de sindicats d’educació, hem decidit, després de fer 
una petició conjunta de mesa de negociació, convo-
car mobilitzacions unitàries, incloent-hi una vaga el 
16 de maig.

No convoquem vagues injustificadament: si el De-
partament atén les nostres demandes, aturarem les 
mobilitzacions. 

Què demanem?

1. L’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el 
personal a partir del curs 2019/20. Aquesta reivindi-
cació és irrenunciable. La recuperació de l’horari de 
permanència del professorat de secundària.

El compromís de negociació establert a l’acord del 31 
de gener de 2017 i la Llei 4/2019 de 7 de març, que 
no només deroga el Decret Wert en aquest aspecte, 
sinó que recomana l’establiment d’un horari lectiu de 
18 hores a secundària i de 23 hores a primària per al 
curs vinent, són una finestra d’oportunitat per a la 
consecució d’aquest objectiu.

2. La reducció de les ràtios. Cap tancament de grups 
a la pública.

En el moment que s’estan acabant de confeccionar les 
línies de P3 i de 1r d’ESO de cara al curs vinent ha de 
ser una prioritat la mobilització per salvar grups de 
la pública on n’hi hagi de concertats disminuint les 
ràtios de totes les etapes. 

3. El retorn d’altres condicions perdudes, com ara:

• Conversió dels terços de jornada en mitges jor-
nades, l’estabilització personal interí i substitut 
mitjançant un nou acord d’estabilitat i el retorn 
del caràcter lectiu de les dues hores de reducció al 
personal major de 55 anys, retallada que necessita 
un nou acord de Govern per prorrogar-la.

• Increment del personal de suport educatiu per 
atendre la diversitat.

• Recuperació del poder adquisitiu perdut, in-
cloent-hi també el retorn al reconeixement del 
primer estadi als 6 anys, i no pas als 9.

• Formació professional pública i de qualitat. Per 
aconseguir aquest objectiu cal que l’FP estigui 
adscrita al Departament d’Educació, que es retiri 
la Llei formació i qualificació professionals i que 
no es transvasin hores lectives a l’empresa.

• Eliminació dels perfils i qualsevol selecció del 
professorat mitjançant entrevistes.

• Retirada del Decret de plantilles (39/2014).

I tot això com es paga?

Amb pressupostos prorrogats s’han contractat 750 
mossos d’esquadra, 250 bombers i se’ns està abonant 
la paga de 2013. Com s’ha fet? Mitjançant decrets llei. 

Demanem al Govern i als grups parlamentaris un de-
cret llei que permeti contractar les 7.000 dotacions 
de professorat que caldrien per estar al mateix nivell 
de servei que abans de la crisi. Per pagar les nòmines 
de 2019 n’hi hauria prou amb 93 milions d’euros: 45 
milions per recuperar l’horari lectiu anterior a les re-
tallades i 48 per reduir ràtios. D’altra banda, la con-
versió de terços en mitges jornades costaria 10 mi-
lions. Pensem que és una demanda realista si tenim 
present que el darrer pressupost executat d’Educació 
fou de 5.066 milions d’euros i que la Llei d’educació 
de Catalunya (LEC) diu que ha d’estar per sobre dels 
15.000 milions.

Aprofitem la darrera oportunitat!

Animem tota l’afiliació i la resta de companys i com-
panyes a discutir aquest full en assemblees i/o claus-
tres i a organitzar les mobilitzacions que donin un 
missatge clar, fins al darrer moment, al Govern i als 
grups parlamentaris de la nostra voluntat de revertir 
les retallades des de l’1 de setembre.


