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COMARQUES

ENSENYAMENT El sindicat Aspepc-SPS denuncia la davallada de les retribucions salarials del professorat entre 2009 i 2012. En funció de
l’antiguitat laboral dels docents, l’organització afirma que la seva capacitat adquisitiva s’ha reduït entre un 19,88% (o 4.075 euros bruts) i un
19,95% (5.938 €), una pèrdua que seria més elevada si haguessin quantificat l’augment d’hores de feina i la reducció de recursos laborals.
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El poder adquisitiu del professo-
rat s’ha reduït prop d’un 20 per cent
en quatre anys, d’acord amb els càl-
culs d’Aspepc-SPS, un sindicat es-
pecífic de Secundària que a Giro-
na té 5 representants a la Junta de
personal docent no universita-
ri –d’un total de 39–. El seu porta-
veu a les comarques gironines, Llu-
ís Sobrino, assegura que en aquest
percentatge «no hi ha especulació»
i que la pèrdua encara seria més
elevada si haguessin quantificat
l’increment d’hores de feina.   

El sindicat ha analitzat l’evolució
dels sous dels docents entre els
anys 2009 i 2012, distingint quatre
franges d’antiguitat laboral –cap, 9
anys, 18 i 30– per arribar a la con-
clusió que han perdut entre un
19,88 i un 19,95% del seu poder ad-
quisitiu; o, dit en xifres absolutes,
entre 4.075,12 i 5.938,18 euros bruts
anuals. 

Més hores i menys recursos 
Lluís Sobrino remarca que «les da-
des estan recollides amb cura» i
sense tenir en compte «mesures
que van en detriment de les con-
dicions laborals». Entre aquestes
decisions, el sindicat ressalta l’aug-
ment de 18 a 20 hores lectives i de
24 a 28 pel que fa a les de perma-
nència dels docents al centre edu-
catiu en horari fix; l’increment del
nombre d’alumnes per aula (ràtio);
la disminució dels recursos per
atendre la diversitat d’alumnat als
instituts, així com també de les
partides econòmiques destinades
a pagar les despeses de funciona-
ment ordinari dels centres o l’apu-
jada de l’IRPF. A més, l’informe re-
alitzat per Aspepc-SPS també des-
taca que, en els últims anys, els pro-
fessors només van cobrar la paga
doble sencera el desembre de 2009
i el juny de 2010.

Com a conseqüència d’aquests
factors, el portaveu d’aquesta as-
sociació sindical a Girona alerta

d’un «desànim comprensible» en-
tre el professorat, que –segons ad-
verteix– «es va agreujant» perquè
«tem el pitjor per al curs vinent». 

El mateix Sobrino avança que As-
pepc-SPS té previst revisar un pa-
quet d’accions que van presentar el
curs passat per «respondre a les re-
tallades» i que han tingut un se-
guiment desigual. Entre elles hi
havia la negativa dels docents a pro-
posar sortides escolars que, tal
com admet el sindicalista, ha per-
dut la seva capacitat de pressió
perquè no ha tingut un seguiment
unànime.
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Els professors de Secundària han perdut
un 20% de poder adquisitiu en quatre anys

El sindicat Aspepc-SPS alerta del desànim causat pel retrocés dels sous i l’empitjorament de les condicions laborals

EVOLUCIÓ DE SOUS ELS ÚLTIMS 4 ANYS

EL SINDICAT DE SECUNDÀRIA ASPEPC-SPS DENUNCIA LA PÈRDUA DE CAPACITAT
ADQUISITIVA DELS DOCENTS A CAUSA DE LES RETALLADES DE L’ADMINISTRACIÓ  

ANY 2009 2010 2011 2012

 PÈRDUES RETRIBUTIVES AMB 0 ANYS D'ANTIGUITAT

Salari brut anual 33.073,85 31.879,28 30.837,38 28.998,73 

Pèrdua percentual
respecte al 2009 -3,61% -6,76% -12,32%

Pèrdua poder adquisitiu -6,44% -11,72% -19,88%

ANY 2009 2010 2011 2012

 PÈRDUES RETRIBUTIVES AMB 9 ANYS D'ANTIGUITAT

Salari brut anual 36.460,59 35.124,61 33.972,22 31.951,67

Pèrdua percentual
respecte al 2009 -3,66% -6,82% -12,37%

Pèrdua poder adquisitiu -6,49% -11,78% -19,92%

ANY 2009 2010 2011 2012

 PÈRDUES RETRIBUTIVES AMB 18 ANYS D'ANTIGUITAT

Salari brut anual 41.735,09 40.203,83 38.900,46 36.569,91

Pèrdua percentual
respecte al 2009 -3,67% -6,79% -12,38%

Pèrdua poder adquisitiu -6,49% -11,75% -19,93%

ANY 2009 2010 2011 2012

FONT: ASPEPC-SPS (SINDICAT DE SECUNDÀRIA)

 PÈRDUES RETRIBUTIVES AMB 30 ANYS D'ANTIGUITAT

Salari brut anual 47.901,95 46.134,97 44.648,90 41.963,77

Pèrdua percentual
respecte al 2009 -3,69% -6,79% -12,40%

Pèrdua poder adquisitiu -6,51% -11,75% -19,95%

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Recurs contra el decret
d’autonomia dels centres

El Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) va adme-

tre a tràmit, el 27 d’octubre de 2010,
un recurs presentat pel sindicat de
Secundària Aspepc-SPS contra el de-
cret d’autonomia dels centres educa-
tius i que encara està pendent de
sentència.

Oposició al decret de la direcció
dels centres educatius públics

El novembre del mateix 2010,
el TSJC també va admetre a

tràmit un altre recurs de la mateixa
formació. En aquesta ocasió, contra
el decret de la direcció dels centres
educatius públics i del personal di-
rectiu professional docent. La sen-
tència tampoc s’ha emès encara.  

Rebuig a unes mesures laborals
excepcionals i no negociades

El 27 de juliol de 2012, As-
pepc-SPS va interposar un re-

curs contra les mesures excepcionals
que afecten el personal d’Ensenya-
ment de la Generalitat, perquè el Go-
vern les va adoptar sense negociar-
ho abans amb els representants sin-
dicals. El procés està en tràmit.  

ENSENYAMENT
Contra la gestió de la borsa 
de treball, la compactació de
vacants i les substitucions

Entre d’altres accions judicials
i administratives, el juliol de

2012, Aspepc-SPS va recórrer da-
vant la Direcció general de Professo-
rat i Personal de centres públics re-
solucions sobre la borsa de treball, la
compactació de vacants i substitu-
cions, tant relatives al curs passat
com a l’actual. El Departament d’En-
senyament va desestimar el recurs
al setembre.
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El primer dia del curs 2012-
2013, el setembre passat, la conse-
llera d’Ensenyament, Irene Rigau, va
agrair públicament al professorat
«l’esforç» de cobrar menys i treba-
llar més i de ser conscient de la da-
vallada de recursos respecte d’anys
anteriors. Cinc mesos després, el re-
presentant d’Aspepc-SPS a Girona,
Lluís Sobrino, considera que «el pro-
fessorat no pot continuar treballant
en aquestes condicions molt de
temps més» i que «no es poden
convertir en estructurals unes me-
sures provocades per la crisi». So-
brino va replicar aquelles paraules
de la consellera dient que «l'esforç
del professorat no ha estat volunta-
ri»; encara que –va concloure– «tam-
bé és veritat que els docents inten-
ten fer la feina ben feta, cosa de
què es val la Conselleria». P.T.V. GIRONA



«L’esforç del
professorat no ha
estat voluntari» 

GIRONA 

Arriben precipitacions i baixa
la cota de neu fins a 400 metres 

L'Agència Estatal de Meteorolo-
gia (Aemet) preveu per avui dilluns
un cel ennuvolat durant tota la jor-
nada, amb arribada de precipita-
cions febles al llarg del matí que
podrien esdevenir localment mo-
derades al migdia i que afectarien
principalment la província de Gi-
rona. 

D’altra banda, l’Aemet alerta
també de la possible baixada de la

cota de neu, que podria passar dels
800 als 400 metres al llarg del mig-
dia a la zona nord-est de Catalunya
i que podria suposar un lleuger
però notable descens de les tem-
peratures.

El vent de nord-oest serà un dels
altres protagonistes de la meteo-
rologia del dia, i augmentarà de
moderat a fort al llarg de la tarda a
l'extrem nord de la costa de Giro-
na.

GIRONA| EFE/DdG

La Fundació SER.GI serà l’en-
carregada de formar els tècnics
que han de realitzar les sessions de
coneixement de la societat cata-
lana a les persones estrangeres
que han immigrat a Catalunya,
segons va anunciar aquesta set-
mana passada la Direcció General
per a la Immigració de la Genera-
litat de Catalunya.

La Fundació SER.GI compta
amb un ampli coneixement en la
matèria, ja que té experiència en la
gestió de diversos plans i progra-
mes municipals d'acollida a Lloret
de Mar, Blanes i Salt.

La formació, que és gratuïta,
constarà d’una sèrie de sessions en
què s’ensenyarà als tècnics locals,
ja siguin d'ajuntaments o d'entitats
col·laboradores, a disposar dels

elements necessaris per disse nyar
i realitzar les sessions d’acollida en
el seu àmbit local. Aquesta for-
mació va dirigida a agents d’aco-
llida, mediadors i educadors ava-
lats per ajuntaments o entitats del
sector. 

A Girona, la sessió corresponent
es celebrarà el proper 25 de febrer
i per assistir-hi cal fer la inscripció
a la web de la Fundació SER.GI.
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La Fundació SER.GI formarà els
tècnics que acullen la immigració

ALGUNS RECURSOS DEL SINDICAT


