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CGT Ensenyament critica novament la retallada de les pagues
addicionals i l’actitud de menyspreu pels seus treballadors/es del
Govern de CiU
Del document entregat ahir pel Govern de la Generalitat a la Mesa general de la Funció Pública
podem concloure que:
 menys de 2000 funcionaris o laborals es lliuraran de la retallada del 7% del salari total
en les pagues addicionals de juny i setembre
 la resta (220.000) patirem aquesta retallada, la meitat al juny i l’altra meitat al desembre
 la condició de tenir uns ingressos anuals inferiors a 18.086 € no s’aplicarà als substituts i
substitutes del Departament d’Ensenyament (que seran comptabilitzats com si
treballessin tot el curs i al 100% de jornada i salari); i, com a conseqüència, a
companys i companyes que no arribaran a aquesta quantitat (pels dies treballats, per la
reducció unilateral de les hores de cobertura de les substitucions...) els serà
arrabassada la part corresponent de les pagues addicionals
 les altres mesures de Funció Pública són una almoina miserable, que encara ens fa
quedar més malament davant la ciutadania, i en alguns cassos contradiu les dràstiques
mesures sobre absències per malaltia que se’ns van aplicar unilateralment fa pocs
mesos
 el Govern de CiU aplica aquesta nova retallada salarial sense presentar els
pressupostos pel 2013, dinàmica que es pot perpetuar al llarg de tot l’any i que
suposarà sens dubte noves retallades (plantilles, dotacions...) El PP governa a base de
decrets i CiU a base d’acords de govern
 a més, el President Mas té el cinisme de presentar aquesta mesura com a patriòtica.
Davant de la confirmació d’aquest nou robatori dels nostres salaris, del tancament de centres i
pèrdua de línies, de la nova exclusió de companys i companyes docents que el curs vinent no
treballaran o ho faran en unes condicions encara pitjors, des de CGT Ensenyament tornem a
insistir en la necessitat de respostes més contundents i unitàries.
El curs no s’ha acabat i encara podem tenir més sorpreses desagradables. Recuperem les
assemblees de centres i zones i fem i confluïm en propostes de rebuig pel que queda de curs i
per a l’inici del curs vinent.
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