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Acord del 31 de gener: 
comencem a revertir 
les retallades
El llarg camí cap a l’acord

Des del curs passat, amb el canvi de govern, les nostres 
demandes a la Mesa Sectorial de professorat públic no 
universitari es van focalitzar en el retorn a l’horari lec-
tiu anterior a les retallades, en les substitucions des del 
primer dia i des de l’1 de setembre, en la retirada del pla 
pilot de substitució per entrevista, en la defensa de les 
línies públiques i en la convocatòria d’oposicions amb 
estabilitat per al professorat interí. L’Administració es va 
negar a negociar cap d’aquests aspectes.

El punt d’inflexió en la mobilització. Noves retallades 
i aprofundiment en el Decret de Plantilles

L’abril i el maig de 2016 van ser mesos molt negatius per 
a la negociació. El Departament va imposar la definició 
de perfils per a les adjudicacions d’estiu i es va atrevir a 
aplicar noves retallades en un moment de creixement 
econòmic: supressió del dret a la reducció de dues hores 
lectives als majors de 55 anys i del dret a cobrar el juliol 
al personal substitut que hagi treballat més de sis mesos. 

La resposta unitària dels sindicats de la Mesa va ser el 
nostre més rotund desacord, que vam posar de mani-
fest amb la tancada al Departament la nit  del 10 de 
maig de vuit representants a la Mesa d’USTEC·STEs i 
de CCOO. El Departament ens va amenaçar d’enviar 
els Mossos d’Esquadra per desallotjar-nos i d’aplicar la 
“llei mordassa” per ocupació d’edifici públic. Tot i així, 
els sindicats ens vam negar a sortir de l’edifici i, en lloc 
de complir la seva amenaça, el Departament ens va ta-
llar durant unes hores el subministrament elèctric. 
L’endemà (11 de maig), en sortir de la Mesa, es van fer 
concentracions de protesta arreu del territori. Dos dies 
després, el 13 de maig, davant l’immobilisme del De-
partament, tots els sindicats ens vam aixecar de la Mesa.



L’episodi del juny passat

Les poques millores que hi havia en les propostes del 
Departament (540 dotacions per a centres de màxima 
complexitat i escola inclusiva) se n’anaven en orris, se-
gons la consellera, per l’esmena a la totalitat als pressu-
postos. El 13 de juny se’ns va informar a la Mesa, igual 
que s’havia “informat” les direccions dels centres, que 
per culpa de la CUP no hi hauria millores i que fins i tot 
s’hauria de suspendre el programa d’escola inclusiva que 
preveia 300 dotacions de personal de suport educatiu. 
Tres dies després, el 16 de juny, les direccions de Barcelo-
na van convocar una concentració davant el Parlament i 
USTEC·STEs va demanar la dimissió de Meritxell Ruiz. 

El 22 de juny, l’Assemblea Groga va convocar una con-
centració, a la qual USTEC·STEs hi va donar suport i 
que va acabar sent la manifestació més gran del curs 
passat. L’endemà, tres dies abans d’unes eleccions es-
tatals, Meritxell Ruiz va rectificar i va dir que les 540 
dotacions quedaven garantides malgrat l’esmena a la to-
talitat dels pressupostos. La mobilització va fer possible 
el que ella deia que era impossible. 

Fruit de les negociacions amb tot els grups parlamen-
taris, vam aconseguir que el 30 de juny el Parlament 
aprovés una resolució que donava suport a tota la plata-
forma sindical unitària.

La mobilització d’inici de curs

La demanda insatisfeta de substitucions des del primer 
dia i des de l’1 de setembre va rebre la resposta d’una 
acampada sindical unitària a les portes del Departament 
d’Ensenyament. Vam aixecar-la el 8 de setembre, dia en 
què arribaven les substitucions als centres. Tot i així, el 
dia 12 vam descobrir que encara s’incorporaven 1.400 
nous substituts. Vuit dies després, el 20 de setembre, 

vam fer concentracions unitàries i vam anunciar que 
continuaríem les mobilitzacions, incloent-hi la vaga.

Manifestació a Barcelona i Consell Nacional 
d’USTEC·STEs del 12 de novembre

El 12 de novembre al matí, el Consell Nacional 
d’USTEC·STEs va decidir anar treballant decididament 
per la vaga, una vaga unitària i guanyadora, dins el marc 
de la tramitació dels pressupostos del 2017. La decisió 
final sobre la convocatòria de la vaga es decidiria en un 
Consell Nacional extraordinari el 17 de desembre.

A la tarda, una manifestació de la comunitat educati-
va convocada per Assemblea Groga, USTEC·STEs i 
pel MUCE i per la qual el nostre sindicat hi havia estat 
treballant des de feia mesos, va aplegar 5.000 persones 
pels carrers de Barcelona amb el lema “Volem el 6%”, 
en referència a la necessària inversió en educació que 
demana la Llei d’Educació de Catalunya.

Vam continuar les reunions amb els grups parlamen-
taris, en què els vam fer saber que si no s’atenien les 
nostres demandes estàvem debatent als centres la pos-
sibilitat d’aturar les classes. Així, durant els mesos de 
novembre i desembre vam dur a terme assemblees als 
centres per plantejar la possibilitat de convocar una 
vaga vinculada a la tramitació dels pressupostos, amb la 
plataforma següent: la recuperació de l’horari lectiu, les 
substitucions des del primer dia i des de l’1 de setembre, 
el cobrament del juliol per part dels substituts que ha-
gin treballat 6 mesos, la reducció de l’horari dels majors 
de 55 anys, la retirada del pla pilot de substitucions i 
del decret de definició de perfils, la reducció de la taxa 
d’interinatge i el manteniment de les línies públiques. 
De vegades eren assemblees conjuntes amb altres sindi-
cats, i d’altres en solitari, sobretot als llocs on la resta de 
sindicats tenen menys implantació.



En la Mesa Sectorial del 23 de novembre, el Departa-
ment va informar els sindicats que tenia la intenció 
d’incrementar en 1.214 les dotacions de professorat per 
al curs 2017-18 (per increment d’alumnat, per a hores de 
coordinació, per a centres de màxima complexitat i per a 
escola inclusiva), de cobrir les baixes des del primer dia i 
des de l’1 de setembre quan es tractés de permisos i llicèn-
cies a partir de 7 dies, de pagar el juliol del 2017 al perso-
nal substitut amb més de sis mesos prestats durant el curs 
actual i d’aturar el desplegament del pla pilot de cobertura 
de substitucions per entrevista. Va recordar que el dret a 
la reducció de l’horari lectiu dels majors de 55 anys retor-
nava l’1 de setembre del 2018. Per la seva banda, la part 
social va emplaçar el Departament a convocar una altra 
Mesa que donés resposta a les nostres demandes.

La convulsa tramitació dels pressupostos del 2017

En un article a Nació Digital publicat el 28 de novem-
bre, el portaveu nacional d’USTEC·STEs ja avisava que 
la diferència entre contractar 6.000 docents o no con-
tractar-los podria ser la mateixa que explicar que els 
pressupostos anaven en la línia correcta per a començar 
a revertir les retallades en educació o haver de convocar 
una vaga durant la seva tramitació.

L’endemà, el vicepresident Junqueras va presentar els 
pressupostos al Parlament. La proposta incloïa la mi-
llora presentada el dia 23 a la Mesa, amb l’afegitó que 
durant la preinscripció no es tancarien línies de P3 que 
estiguessin en funcionament aquest curs. Tanmateix, 
no hi havia cap novetat sobre l’horari lectiu.

El 14 de desembre, el Departament d’Ensenyament 
va convocar la Mesa demanada per tots els sindicats i 
l’única proposta que ens va oferir va ser de crear una 
comissió d’estudi sobre les condicions laborals del pro-
fessorat. Cap dels sindicats presents hi va estar d’acord. 
En concret, USTEC·STEs va dir als representants del 
Departament que la proposta era una maniobra per 
guanyar temps durant la tramitació dels pressupostos 
davant una possibilitat real d’una convocatòria de vaga. 

La vaga sí que serveix

El 17 de desembre, el Consell Nacional d’USTEC·STEs 
va decidir de convocar una vaga sempre que fos uni-
tària. Dos dies després, el 19 de desembre, en una reu-
nió dels sindicats USTEC·STEs, CCOO, ASPEPC, CGT 
i UGT es va acordar, després de contrastar les propostes 
de cada sindicat i a partir dels debats que s’havien fet a 
les assemblees als centres, de convocar una vaga uni-
tària el 9 de febrer. 

Tanmateix, CGT va decidir de convocar en solitari el 18 
de gener. El poc seguiment d’aquesta jornada de vaga 

feia palès que la que realment preocupava era la prevista 
per al 9 de febrer, que comptava amb el suport de tots 
els sindicats de la Mesa, dels sindicats d’estudiants i de 
la resta de la comunitat educativa. 

La perspectiva de tenir els centres educatius en vaga el 
dia que es votaven els pressupostos va fer que el diven-
dres 20 de gener el Departament enviés una proposta 
esquemàtica d’acord que incloïa la reducció d’una hora 
lectiva i l’opció de millorar amb més dotacions el ser-
vei que prestem. En total  eren 3.500 dotacions, que 
s’afegien a les 1.214 ja ofertes a la Mesa del 23 de nov-
embre. En la proposta inicial es parlava d’afegir-hi més 
dotacions en els pressupostos del 2018 i el 2019, però en 
cap moment s’hi esmentava la segona hora lectiva.

Cinc dies més tard, el 25 de gener, es va convocar la 
Mesa Sectorial amb la proposta enviada el divendres 
20  més detallada. En aquesta reunió vam aconseguir 
d’introduir el reconeixement explícit del deute de la se-
gona hora lectiva. El Departament va deixar clar que 
l’oferta estava condicionada a l’aprovació dels pressu-
postos del 2017 i que es desconvoqués la vaga del 9 de 
febrer. Tots els representants dels sindicats presents a la 
reunió vam valorar com un avenç la creació de 4.714 
llocs de treball i la necessitat de replantejar-se la vaga 
davant aquest avenç en les negociacions. A més, érem 
conscients que si no signàvem l’increment pressupostari 
es podria destinar a altres prioritats del Departament. 
Aquest va ser el missatge unitari que vam donar en sor-
tir de la Mesa.

Finalment, després de les consultes internes fetes en les 
nostres organitzacions, el 31 de gener USTEC·STEs, 
CCOO i UGT vam decidir signar l’acord marc. Aquest 
acord només ens comprometia a desconvocar la vaga 
del 9 de febrer i es desenvoluparà i concretarà en poste-
riors meses tècniques.
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Què diu l’acord?

1. Un increment de plantilla de 4.714 places per al 
curs 2017-18:

- 2.850 dotacions lligades a la reducció d’una hora 
lectiva, cosa que assegura un mínim de mig mestre 
més per línia a les escoles! A Secundària hi ha el 
compromís signat que no significarà un increment 
en les guàrdies i vigilàncies del professorat.

- 650 que es negociaran amb la part social, amb 
la possibilitat d’incorporar millores en l’atenció a 
l’alumnat: desdoblaments, coordinacions, recon-
versió dels terços de jornada a mitges, avançament 
de les substitucions (també del personal laboral)...

- 187 per a l’atenció a la diversitat.

- 340 per a l’increment d’hores lectives per a la 
coordinació en instituts.

- 300 per als centres de màxima complexitat.

- 387 per cobrir l’increment escolarització.

2. Substitucions des del 1r dia en baixes més llargues 
de 7 dies i des de l’1 de setembre.

3. Cobrament del juliol del personal substitut que ha 
treballat més de 6 mesos.

4. Increment del pressupost per a formació perma-
nent del professorat.

5. Compromís del Departament d’Ensenyament 
d’un nou augment de plantilla en els exercicis 2018 i 
2019, amb la inclusió en l’acord de la negociació de 
la reducció de la segona hora lectiva i, per tant, amb 
el reconeixement explícit de l’Administració que 
aquesta segona hora s’ha de retornar.

Des d’USTEC·STEs (IAC) valorem que aquest és un 
bon acord marc que satisfà bona part de les deman-
des de la plataforma unitària i, per tant, hem decidit 
signar-lo. Aquesta signatura, però, no condicionarà en 
cap cas la continuïtat de la lluita i la mobilització que 
ens ha de dur a aconseguir la reversió de totes les re-
tallades:

• Pagues extres del 2013 i el 2014.
• Increment salarial.
• Cobrament 100% de les incapacitats temporals.
• Retirada del decret de provisió i perfils.
• Millora de les substitucions de tot el personal.
• L’estabilitat del personal interí.
• Retorn del cobrament al 100% de la reducció del 
primer any del fill/a.
• Retorn a les 24 hores de permanència als centres 
de Secundària i adults.
• Retorn del cobrament del primer estadi als 6 anys, 
etc.

Cal continuar augmentant les partides pressupos-
tàries perquè se situïn en la mitjana europea del 6% 
del PIB, abordant l’infrafinançament crònic que pateix 
l’educació a Catalunya i que és de vital importància per 
garantir una educació pública, democràtica i de qua-
litat.


