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DESUNIÓ SINDICAL EN LA RECLAMACIÓ
DE LA REDUCCIÓ DE JORNADA
Avui, el sindicat FETE-UGT i el sindicat de
Professors de Secundària (aspepc·sps) hem
presentat la petició formal al Departament
d'Ensenyament per tal que apliqui la
resolució del Parlament de Catalunya, de 5
d'abril, i estableixi un calendari de
negociació a la Mesa Sectorial per al retorn
dels docents de l'ensenyament públic a
l'horari anterior a les retallades del 2012. No
ha sigut possible aconseguir la unitat
sindical que hauria estat de desitjar, ja que
els dos sindicats majoritaris, han preferit no
signar aquesta petició. Ho lamentem.

“El Parlament de Catalunya insta el Govern a
estudiar, quan les disponibilitats
pressupostàries ho permetin, una
calendarització de la reversió de les mesures
relacionades amb la dedicació lectiva
de l'horari del professorat”.

Tal i com ja hem dit amb aquesta acció instem
a l’administració a implementar un calendari de
negociació que inclogui tots els aspectes
involucrats en la resolució. I seguim sense
entendre per què els primers pals a les rodes
provenen de certes files sindicals...

I ho lamentem perquè no ho entenem.,
sobretot atès que hi ha una campanya
unitària per reclamar, entre d'altres coses,
aquesta mateixa reivindicació: el retorn a
l'horari anterior a les retallades. No podem
entendre, doncs, que allò que estem
reclamant conjuntament al carrer a través de
la mobilització del professorat, no ho
reclamem
també
institucionalment,
aprofitant la resolució del Parlament en
aquest sentit.
Cal també un aclariment: ens consta que
s'ha estat difonent el rumor segons el qual
aquesta resolució només afecta el
professorat de Secundària, cosa que és
absolutament falsa. Només cal llegir el text
de la resolució del Parlament, aprovada per
unanimitat
entre
tots
els
grups
parlamentaris:
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