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PER QUÈ NO HEM SIGNAT L’ACORD?
RETALLADES PERPETRADES

Reducció salarial

˃ 7%

QUÈ EN DIU L’ACORD? (I ESTAT ACTUAL DE LA RETALLADA)
Vigent (sense notícies)

Pagues extres anys 2013 i 2014

Vigent (sense notícies)

Deducció salarial els 20 primers dies de
baixa mèdica

Vigent (sense notícies)

2 hores més d’horari lectiu (de 18 a 20)

Reducció d’una hora lectiva. Establert a
l'acord de 31/01/2017

2 hores més d’horari complementari fix
(de 6 a 8)

Augmentat en 1 hora (9 hores) Establert
a l'acord 31/01/2017.

Reducció 2 hores lectives per al professorat major de 55 anys

Vigent (sense notícies)

Retallada dels estadis/sexennis: 9 anys
per al primer, en comptes de 6.

Vigent (sense notícies)

Cobrament del mes de juliol per als subs- Recuperat (anunciat unilateralment pel
tituts de més 6 de mesos
Departament des del setembre) Reiterat
a l'acord de 31/01/2017.
Ampliació del temps per cobrir les substi- Recuperat (des del 1r dia les de més de
tucions per baixa.
7 dies). Anunciat unilateralment pel Departament des del setembre. Reiterat a
l'acord.
Augment de les ratios

Vigent (anuncis sense concretar a
l'acord)

Fons d'Acció Social

Vigent (sense notícies)

Per què no hem signat aquest acord?

Perquè a Secundària, la reducció d’una hora lectiva suposa una hora més complementària d’horari fix. Seguim amb l’horari marc 19/28, en comptes de 20/28, i el punt
de partida era 18/24. Si quan ens van augmentar l’horari ho van fer en els dos trams
–lectiu i complementari s’horari fix-, la seva reversió s’ha de guiar pel mateix criteri;
altrament s’està fent trampa. I perquè de la reducció de les hores complementàries
que ens van augmentar, no n’han volgut parlar ni el Departament ni els altres sindicats.
Perquè no s’inclou la recuperació de les 2 hores de reducció per al professorat major de 55 anys, ni la recuperació del primer sexenni/estadi, ni tantes altres retallades
que ara semblen consensuadament consolidades amb aquest acord.
Perquè dels augments de plantilla que s’anuncien per «altres conceptes», uns estaven ja anunciats des d’abans de l’estiu i no són, a més, matèria sindical, sinó de polí tica educativa, com l’escola inclusiva, a la qual es van assignar els recursos que havien estat destinats als majors de 55 anys.
Perquè d’altres mesures freturen de concreció o són simplement fum, com ara l’eufemisme retòric del «compromís» que es «tindrà en consideració» la demanda de reducció d’una hora lectiva més, o una grollera manipulació de dades, en presentar
com augment de plantilles la reposició per jubilacions, sense dir-ho.
Perquè l’anunci de convocatoria de dos mil places a oposicions és una xifra ridícula i
gasiva. Amb un 25% de professorat interí i l’anunciat increment, es queda en no res.
Perquè l’acord no parla per a res de la retirada del pla de nomenaments a dit ni del
decret de plantilles que el permet.
Perquè pensem, en definitiva, que ha estat un acord precipitat, que només recull de
bell nou la recuperació d’una hora lectiva, que a secundària és amb trampa, i que
han malaguanyat les presses d’alguns per fer-se la «foto».
Perquè entenem que, amb la seva actitud, el Departament d’Ensenyament considera tancat el tema de la reversió. I perquè, és clar, no volem figurar com a còmplices
d’una aital enganyifa al profesorat.
Per això, perquè és una burla al professorat, i molt especialment al de Secundària,
no hem signat aquest acord. No en el nostre nom, ni amb el nostre nom.

