
PER LES RETALLADES DE PLANTILLA 

Fracassa la negociació entre Ensenyament i 
els sindicats de professors 
Rigau acusa de conservadors els docents i enviarà el decret al Consell Executiu per a la seva aprovació

Les negociacions entre la Conselleria d'Ensenyament que dirigeix Irene Rigau i els sindicats de professors sobre les mesures 

de retallada i reorganització de la plantilla han fracassat després de tres hores de reunió de la taula sectorial. El departament no 
ampliarà la plantilla de docents tot i l'arribada de 15.000 alumnes nous. 

"Els sindicats no han estat capaços de tenir present que la realitat actual no és la mateixa que quan van firmar aquests acords", ha 

dit Rigau, apel·lant a una necessària disponibilitat al canvi i acusant els sindicats de conservadorisme. 

Després de subratllar la bona fe del Govern, la consellera ha assegurat que els sindicats ja han tingut el seu moment, i que ara les 

mesures aniran al Consell Executiu per ser aprovades per acord de govern i ser traslladades als serveis territorials per a la seva 

aplicació, i més davant la imminència del maig, data en la qual el departament ha de tancar totes les previsions de plantilla "per 

garantir un bon inici de curs". 

Segons aquests acords, el departament no ampliarà la plantilla --malgrat l'arribada de 15.000 alumnes nous al sistema-- i 

proposa mantenir globalment el lloc de treball de tots els docents redistribuint-los en el sistema, davant la petició dels sindicats que 

es contractin nous professors per pal·liar les, almenys, 720 jubilacions voluntàries que es produiran i no es cobriran. 

Jubilacions sense cobrir 

El decret aprovat pel Govern sobre provisió de places públiques obliga la Conselleria a cobrir només el 50% de les jubilacions que 

es produeixin i, de moment, Rigau té confirmades 1.454 jubilacions voluntàries (de les quals 727 no es cobriran) a més de les 

ordinàries que puguin produir-se. 

Aquest és el punt més gran de discrepància entre les dues parts, que es concreta en una sèrie de mesures destinades a no 

contractar nous interins, no fomentar les jubilacions --reduint dues hores la seva jornada lectiva--, treure una hora lectiva més dels 

funcionaris i la supressió pràcticament generalitzada de la sisena hora, que està en revisió. 

Una de les novetats de la retallada, és que els interins que faci sis mesos que fan substitucions seguiran tenint dret a cobrar les 

vacances de juliol, al contrari del que inicialment havia proposat --en aquest cas requeria un mínim de nou mesos--.  

Dijous, 28 de abril de 2011
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