estabilitat plantilla: oposicions
Ofertes d’ocupació pública per reduir
l’interinitat al 8% i afegir la taxa de reposició.
Pla d’estabilitat per a interins.
Retirada dels Perfils Professionals que
afavoreixen l'assignació de places a dit.
Compliment del % de plantilla de catedràtics
que marca la llei.

ENSENYAMENT PÚBLIC

ELECCIONS SINDICALS

12 de març

democràcia als centres
Retirada del Decret d’autonomia de centres i
direccions que ha generat pèrdua de cultura
democràtica als centres i abusos d’autoritat.
Derogació del Decret de provisió i perfils
professionals, per recuperar la transparència i
la lliure concurrència de places mitjançant un
sistema transparent que no permeti els llocs
de treball a dit.
Retornar als Consells Escolars i claustres el
poder de gestió, participació i decisió.

AQUÍ TENS
LES NOSTRES
PROPOSTES

condicions laborals-inclusió
Disminució de ràtios en tots els nivells per
garantir una millor atenció al sistema.
La UGT de Catalunya aposta per un sistema
educatiu inclusiu, però hi ha massa incògnites
sobre el desplegament del decret i la possibilitat
real d’implementar-lo.
Garantir la dotació de docents i professionals de
suport a la docència ( TEI, vetlladors,
integradors, educadors socials, educadors E.E,
auxiliars E.E., orientadors) suficients en tots els
centres.
Donar valor i incorporar un bon Sistema
d’orientació educativa i formativa des d’edats
primerenques i durant tota l’escolarització, així
com una bona orientació professional.

formació professional
Donar valor a l’FP. Cal iniciar el desplegament de
la Llei de Formació Professional.
Dotar als centres d’FP d’una normativa pròpia i
dels recursos necessaris derivats de la seva
singularitat organitzativa i demandes pròpies.
Equiparació salarial PTFP i professorat de
secundària.
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El proper 12 de març se celebraran les eleccions
sindicals, on escollireu les delegades i delegats
que us representaran els propers 4 anys.
Durant aquest període hem viscut negociacions i
mobilitzacions de tota mena i la UGT hem signat
acords que han marcat l'inici de la recuperació de
les nostres condicions laborals i retributives:
Acord de gener de 2017 de recuperació de
l'horari lectiu de reducció lectiva: 23h
primària/18h secundària en dos cursos
(incomplert aquest curs 2018/2019)
Acord de recuperació de les pagues extres de
2013 i 2014:
2019 : 40% paga 2013
2020: 60% paga 2013
2021: 55% paga 2014
2022: 45% paga 2014
Acord de recuperació del 100% de
retribucions en cas d'incapacitat temporal (IT).
Acord d'increment salarial de l'1,5% de les
retribucions per a l'any 2018 i de fins el 2,75%
per a l'any 2019 (4,70% d'increment salarial
acumulat des de 2017).
Acord per a l'estabilització de les plantilles per
reduir l'alt índex de temporalitat fins al 8%.

L'ÚNIC SINDICAT AMB GABINET JURÍDIC PROPI.
guanyem sentències
Permís de lactància als interins i aplicació amb
independència del tipus de jornada.
Dret dels funcionaris de la Generalitat a cobrar la
paga de 2012
Readmissió d'interí exclòs de la bossa i
cobrament de dos anys de salaris de tramitació.
Dret a escollir el dia de la jubilació voluntària i a
gaudir o cobrar la part proporcional de les
vacances.

Per al perìode 2019-2023 ens queden
moltes reivindicacions pendents i per
poder aconseguir-les ens cal revalidar la
vostra confiança a les eleccions del
proper dia 12 de març.

@FETE_UGT

Retribucions
Promoure la recuperació salarial del 5%
retallat el 2010.
Aplicació de l’Acord de millora salarial
(2019: 2,75% i 2020: 3,85%).
Compliment de l’Acord de recuperació de
les pagues extres 2013 i 2014.
Recuperació del complement del primer
estadi a 6 anys i no als 9 anys de servei.
Recuperació de les ajudes del Fons d’Acció
Social i del Pla de Pensions.

Jornada i permisos
Reducció jornada curs 2019/20: 23h primària
i 18h secundària.
Jornada de 35 hores setmanals per a tots els
treballadors públics.
Restitució de la reducció de dues hores
lectives (no complementàries) per a majors de
55 anys.
Substitucions a jornada sencera o mitja, prou
precarietat amb jornades d’1/3.
Establiment de les 30 hores per indisposició
amb declaració responsable.
Compliment de la normativa de permisos,
sense intrepretacions restrictives, així com
considerar un deure inexcusable alguns
permisos i eliminar-ne la recuperació.

conciliació i flexibilitat
Restitució de la compactació d’1/3 de la
jornada durant 1 any per naixement de fill/a
amb el 100% de les retribucions.
Compactació de lactància en dies laborables i
no naturals.
Distribució horària en reduccions de jornada
per cura de fill/a a decisió del pare o mare.
Ampliació i equiparació del permís de
maternitat i paternitat.
Establiment d’una jornada contínua especial
quant es té a càrrec menors i discapacitats.
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