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Nova retallada
DIA 17 DE NOVEMBRE es va publicar al BOIB l’acord mitjançant el qual s’a-

dopten mesures per reduir el dèficit públic en relació amb la suspensió del nomenament

del nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral tem-

poral docent (mestres de religió). A partir de la publicació d’aquest BOIB, la conselleria

d’educació elimina dràsticament les possiblitats de contractar interins, tot restringint

substitucions dels docents. Des de la FECCOO volem mostrar el nostre desacord amb

aquestes mesures, sobretot amb el punt quart, que atorga la potestat de decisió sub-

jectiva a la Conselleria sobre a qui, com i quan substituir a un docent.

Les mesures són les següents:

1. Suspensió del nomenament de: 

• Nou personal funcionari interí.

• Pròrroga del nomenament de funcionaris interins adscrits a programes temporals.

• Pròrroga del nomenament de funcionaris interins per subvenir necessitats urgents.

• Contractació de personal laboral (mestres de religió).

En els següents casos:

• Per substituir el professorat d'orientació educativa, àmbit sociolingüístic i àmbit cien-

tificotècnic: per qualsevol causa i en els centres que disposin de dues places o més.

• Per substituir personal docent adscrit als CEP i Equips d’orientació: per qualsevol causa.

• Per substiuir professorat per:

– Gaudi de qualsevol permís o llicència inferior a 30 dies (inclou la llicència per

malatia i els permisos per activitats formatives)

– No se substituirà personal docent que gaudeixi d’una llicència per assumptes

particulars: independentment de la durada.

• Per substituir professorat que gaudeixi d’un permís inferior a la mitja jornada.

En tot cas entre l’1 de juliol i 31 d’agost de 2012.

2. Durada de la substitució:

Aquesta s’ajustarà al temps que durin les circumstàncies que donaren lloc al seu

nomenament o a la raó de necessitat i urgència i cessarà com a màxim el 30 de juny de

2012. Excepte el funcionari interí que ocupi una vacant sorgida amb posterioritat a la

finalització del procés general d’adjudicacions.

3. S’impulsarà un pla d’absentisme laboral.

4. Excepcions de tots els punts anteriors (queda a lliure decisió de la Directora General

de Personal Docent, mitjançant informe): 

En casos excepcionals en què la suspensió pugui suposar un greu perjudici en la pres-

tació de serveis educatius essencials i se’n justifiqui una necessitat urgent i inajornable.

5. Queden exceptuades les suspensions dels nomenaments i les seves pròrrogues, de

personal funcionari interí nomenat per a l’execució de programes temporals que siguin

conseqüència d’un conveni de col·laboració entre administracions públiques o que esti-

guin finançats amb alguna subvenció ja aprovada, sempre que en ambdós casos quedi

garantit el finançament extern complet durant la durada del nomenament.

NOUS TEMARIS
OPOSICIONS

BOE 18 de novembre de 2011, núm. 278.

Cos de Mestres

Ordre EDU/3136/2011, de 15 de novembre, per la

que s’aproven els temaris que han de regir en els

procediments d’ingrés i adquisició de noves especia-

litats en el Cos de Mestres.

Cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

Ordre EDU/3137/2011, de 15 de novembre, per la que

s’aproven els temaris que han de regir en els procedi-

ments d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats

en el cos de Professors d’Escoles Oficials d’Idiomes.

Cos de Professors d'ensenyament Secundari i

Professors Tècnics de Formació Professional

Ordre EDU/3138/2011, de 15 de novembre, per la que

s’aproven els temaris que han de regir en els procedi-

ments d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats

en els Cossos de Professors d’Ensenyament Secundari i

Professors Tècnics de Formació Professional.
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Luis Castillejo
Acció Sindical 

d’ensenyament públic
FE CCOO

PENSIONS

LA JUBILACIÓ o retir de caràcter
voluntari, que es declarés a instància de
l'interessat, sempre que l'interessat hagi
complert els seixanta anys d'edat i reco-
neguts trenta anys de serveis efectius a
l'Estat. (En la redacció donada per
l'article 47 de la Llei 4 / 1990).

Pel que, en principi, només es reque-
reixen aquests dos requisits, els 60 anys
d'edat i els 30 de serveis. I s'entenen com
a serveis efectius a l'Estat,a més dels ser-
veis prestats en actiu com a funcionari de
carrera, entre altres, els següents:
a) El temps en situació de serveis espe-

cials.
b) El temps reconegut com a serveis

previs a l'empar de la Llei
70/1978,de 26 de desembre (serveis
com a interí, en pràctiques o con-
tractat en qualsevol Administració
pública o el període de pràctiques
del servei militar quan es va fer a la
IPS, la IMEC, o similars).

c) Els períodes reconeguts com de
cotització a qualsevol règim públic
de Seguretat Social sempre que no
siguin simultanis amb altres serveis
que es reconeguin. 

d) El temps de servei militar obligatori o
la prestació social substitutòria que
excedeixi de 9 mesos.

A partir de gener de 2011 s'ha intro-
duït una modificació, consistent en que
aquells que recorrin a (o necessitin) perí-
odes de cotització en altres règims de
seguretat social diferents del de classes

passives per poder acreditar els 30 anys
de serveis, necessitaran a més, que els
últims cinc anys de serveis computables
estiguin coberts en el règim de classes
passives. Així ho ha establert la disposi-
ció addicional novena dels Pressupostos
Generals de l'Estat per a 2011. 

Això significa que si un funcionari o
funcionària quan compleixi els 60 anys té
ja cotitzats 15 anys en empreses privades
i posteriorment té prestats 17 anys de
funcionari podrà jubilar-se el dia que vul-
gui a partir de la data en què compleixi
aquests 60 anys. I ha de sol·licitar amb,
almenys, tres mesos d'antelació a la data
que el funcionari o funcionària hagi triat
per a la seva jubilació.I la pensió que li
correspon al jubilat o jubilada es calcula
el criteri general: a l'haver regulador del
seu cos se l'aplica el percentatge corres-
ponent al nombre d'anys de serveis acre-
ditats al dia de la jubilació. 

Això vol dir que un mestre (o un
Professor Tècnic d'FP) que en complir els
60 anys ja té 35 anys de serveis com a
funcionari del cos de mestres (o de pro-
fessors tècnics d'FP), si es jubila voluntà-
riament li quedarà la pensió màxima a la

que actualment pot aspirar, el 100% de
l'Haver Regulador corresponent al sub-
grup en què està enquadrat el cos de
mestres i el professors tècnics d'FP, que el
2011 és de 2.207,54 euros mensuals, 14
pagues iguals a l'any. Com a norma
general i al dia d'avui, no li quedarà més
pensió encara que treballi més anys. 

Si en el moment de la jubilació aquest
mateix mestre (amb almenys 60 anys) tin-
gués acreditats només els 30 anys de ser-
veis a l'haver Regulador del seu cos se li
aplicaria el percentatge establert per a
aquests anys, el 81,73%, el que equival a
una pensió mensual de 1804,22 euros.

I en el cas dels professors o Catedràtics
de Secundària, Idiomes o Ensenyaments
Artístics la pensió de jubilació màxima
s'aconsegueix quan es tenen acreditats
32 anys de serveis en aquests cossos, ja
que encara que l'haver Regulador dels
cossos enquadrats en el subgrup A1 és
de 2804,91 euros mensuals, cap pensió
pública espanyola ordinària pot superar
el límit de 2497,91 euros mensuals, en
14 pagues iguals a l'any, quantia que
pràcticament s'assoleix en aplicar a l'ha-
ver regulador el percentatge correspo-

La jubilació voluntària en els
funcionaris docents acollits al
règim de classes passives de l'Estat

L'actual normativa que
regula les pensions del règim
de classes passives de l'Estat,
el Reial Decret Legislatiu
(RDL) 670/87 estableix en el
seu article 28 el següent: 
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nent a 32 anys de serveis (el 89,04%). 
Totes aquestes quantitats són brutes,

és a dir, abans d'aplicar la retenció de
l'IRPF. També cal recordar que un cop
jubilat o jubilada no se'n fan descomptes
ni de drets passius ni de MUFACE.

Què pot passar en el futur proper?

És difícil saber les intencions del nou
Govern. El que sí que sembla clar és que
si segueix amb la línia, iniciada fa molts
anys, de l'anomenada "harmonització"
dels diferents règims de Seguretat Social,
es faria una reforma de la normativa de
classes passives ja que s’acaba de
publicar en el BOE una important
reforma de la normativa del Règim
General de la Seguretat Social, que en la
seva major part entrarà en vigor l'1 de
gener de 2013. 

Al Règim General de la Seguretat
Socila s'han modificat una sèrie d'ele-
ments importants, entre ells: 

L'ampliació, en determinats casos de
l'edat de jubilació. La modificació dels
percentatges a aplicar per al càlcul de les
pensions. Aquest és un punt que ens vin-
dria molt bé als de classes passives, ja
que la nostra escala és molt pitjor que la
de la Seguretat Social. L'augment d'a-
quests percentatges en cas de treballar
més enllà de l'edat de jubilació de cada
un, amb la possibilitat, en alguns casos,
de superar en la pràctica el límit màxim
de les pensions.

L'establiment d'una jubilació anticipa-
da i voluntària per al treballador, amb 63
anys d'edat i 33 d'anys cotitzats i amb
coeficients reductors en funció dels tri-
mestres que li faltin al treballador per
arribar a l'edat de jubilació, que abans no
existia.

L'ampliació gradual de les cotitzacions
en el cas de les jubilacions parcials i la pos-
sibilitat de jubilar-se parcialment després
de complir l'edat de jubilació sense neces-
sitat de signar un contracte de relleu.

La millora en determinats casos de les
pensions de viduïtat i orfandat.

L'ampliació gradual dels períodes
reconeguts com de cotització per part en
casos d'interrupció de la cotització.

La compatibilitat de les pensions amb
l'activitat per compte propi amb un límit
d'ingressos equivalent al salari mínim

interprofessional, que no cotitzaran ni
generaran nous drets de Seguretat
Social.

El reconeixement parcial dels períodes
de formació (becaris).

I tampoc es pot deixar en l'oblit el fet
que els nous funcionaris i funcionàries ja
no ingressen en el règim de classes passi-
ves sinó en el Règim General de la
Seguretat Social (a més de MUFACE) per
la qual cosa classes passives és un règim
a extingir, almenys tal i com el coneixem
avui.

L'actual Govern va intentar en el
passat mes d'abril una modificació de la
normativa de classes passives que els tres
sindicats representatius d'àmbit estatal
(CCOO, UGT i CSIF) rebutgem enèrgica-
ment i aconseguim que es retirés perquè
pretenia modificar l'actual jubilació
voluntària, ampliant gradualment (des
2013-2024) en tres anys els requisits d'e-
dat i serveis prestats, així com la intro-
ducció coeficients reductors en la
quantia de les mateixes a partir de gener
de 2024, element que mai ha existit en la
normativa de classes passives.

En tot cas dos elements semblaven
clars en la proposta del Govern. Un, l'en-
trada en vigor dels canvis (almenys, els
més restrictius) a partir l'1 de gener de
2013 i, dos, la seva introducció gradual i
progressiva en un període que duraria,
almenys, fins l'any 2024. Tot això en línia
de la "harmonització" amb la recent
normativa del Règim General de la
Seguretat Social. Pel que el "raonable"
és que al llarg de 2012 s'elaborés i publi-
qués una norma amb rang de llei de
reforma de classes passives perquè entri
en vigor a partir de l'1 de gener de 2013
i que aquesta s'apliqués gradualment
fins 2024 o fins a 2027.

Però és evident que no coneixem la
posició i les intencions del proper Govern
d'Espanya, ni sabem si aquestes seran
raonables. Per tant, qualsevol predicció
pot resultar temerària. Les lleis es poden
canviar ràpidament. Si la Constitució es
pot canviar en 15 dies, res no impedeix
que qualsevol llei ordinària es pugui can-
viar en encara menys temps. No sembla
raonable que una llei tan complexa es
pugui fer per reial decret llei o en poc
temps, però… Els temps no està per a
moltes certeses.

PENSIONS HABILITACIONS 2011/2012

L'ARTICLE 4.2 del Reial decret

1594/11 estableix quatre possibilitats:

a) Per aprovar mitjançant el procedi-

ment d'adquisició de noves especialitats

regulat en el Reial decret 276/07.

b) Per estar en possessió d'alguna de

les titulacions o requisits de titulació que

recull l'annex del Reial decret.

A l'annex es reconeix la possibilitat de

que, amb qualsevol titulació de mestre

s’habiliti per l’especialitat d'Educació Pri-

mària. Només quedaran exclosos d'a-

questa possibilitat els futurs mestres que

ingressin en el cos amb el títol acadèmic

de grau de Mestre d'Educació Infantil i

no ho facin per l'especialitat de Primària.

També podran seguir optant indefini-

dament a l'especialitat de Primària tots

aquells i aquelles que tinguin alguna de

les titulacions acadèmiques antigues de

mestres (mestre o mestra dels plans de

1950, de 1967, de 1971 (EGB) i de 1991

(LOGSE) encara que treguin l'oposició

d'aquí a uns anys.

c) A més de les opcions anteriors l'es-

pecialitat de Primària la podran adquirir

els especialistes d'Idiomes, Educació Físi-

ca, Música, Pedagogia Terapèutica i

Audició i Llenguatge que, a partir de

l'entrada en vigor del Reial decret,

imparteixin les àrees pròpies d'Educació

Primària en més del 30% el seu horari i

durant, almenys, tres anys.

d) Finalment hi ha una quarta possibi-

litat limitada en el temps (sol·licitud fins

al 9 de febrer de 2012). La disposició

transitòria segona del Reial decret

1594/11 estableix un termini extraordi-

nari de tres mesos perquè aquells i aque-

lles mestres que ja són funcionaris de

carrera puguin sol·licitar l'especialització

amb la normativa anterior, és a dir, amb

el que estableix el Reial decret 895 / 89,

que pot ser útil per a aquells i aquelles

que no es van habilitar en el seu moment

per alguna especialitat i el requisit

al·legat per adquirir vagi a deixar de ser-

ho amb el nou Reial decret.

Podeu sol·licitar-la 
fins al 9 de febrer
(inclòs)
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ASSEMBLEA UNIVERSITÀRIA

HEM COMENÇAT a treballar per
a revisar com s’inverteixen els euros en
la comunitat universitària i/o possibles
despeses sospitoses, hem participat a
la Manifestació del 15-O, hem realit-
zat accions contra el tancament dels
espais de la universitat a causa de les
retallades que estem sofrint, plorant
per l’assassinat de l’educació pública i
convocant a tots els estudiants per la
Vaga del 17N i hem aconseguit que es
puguin obrir un parell de biblioteques
alguns caps de setmana durant el perí-
ode d’exàmens.

Volem conscienciar els nostres
companys que tenim l’oportunitat
d’organitzar-nos: junts, tenim veu per
a exigir una educació pública, transpa-
rent i de qualitat, ja que és el fonament
d’una societat digna. Volem formar-
nos i animar a la comunitat a crear un
punt de trobada i a unir pensaments i
ganes de mobilitzar-nos per a un
model educatiu millor. Per tot això,
ens reunim els dijous a les 14 hores
davant la llibreria del campus de la
UIB.

Sabem, però, que tot el sector edu-
catiu està sota l'amenaça de les retalla-
des i les privatitzacions i, per tant, que
només els estudiants no som suficients
per dur a terme aquesta lluita: profes-
sorat i treballadors són imprescindi-
bles per sumar forces per uns interes-
sos que ens són comuns. Així, pensam
que és hora de que els sindicats també
facin una passa endavant, que és hora
de construïr un front comú en defensa
de la educació, dels llocs de feina i
dels drets socials en general.

L’Assemblea de la Comunitat Universitària és un òrgan participatiu i democràtic obert a la col·laboració dels
estudiants i el personal docent, investigador i administratiu de la UIB interessats a discutir el que ens afecta, com
per exemple l’endeutament del Govern balear amb la UIB, el pagament dels sous amb el fons destinat a la inves-
tigació, que té com a conseqüència directa la no renovació dels contractes del personal investigador, l’augment
de les taxes i la privatització gradual dels serveis que afecten la comunitat, les reduccions dels horaris de les
biblioteques i un llarg i dolorós etcètera.

Un òrgan participatiu i democràtic
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Membres de la JPDnU 

entregant el Manifest

JUNTA DE PERSONAL DOCENT 

S’HI HAN ADHERIT més de 200
CENTRES públics, d’infantil i primà-
ria, de secundària, centres d’adults,
Escoles oficials d’idiomes, camps d’a-
prenentatge, Equips d’orientació edu-
cativa, Equips d’atenció primerenca,
escoles d’art, Conservatoris, Assem-
blees de mestres i professors en català,
Associació de directors de primària,
Moviments de renovació pedagògica i
també algunes AMIPAs d’alguns cen-
tres. Si algun centre o entitat s’hi vol
adherir, encara ho pot fer. Ens ha d’en-
viar la seva adhesió per correu electrò-

nic.  Aquesta ha estat la darrera de les
accions que, aquest primer trimestre
del curs 2011-2012, ha duit a terme la
Junta. A la roda de premsa s’ha fet
especial menció a la necessitat que els
centres disposin de les partides pressu-
postades ordinàries per pagar: llum,
aigua, materials per als tallers de for-
mació professional, fotocòpies... Aju-
des per a l’alumnat, per a menjadors,
llibres de text, transport escolar, pro-
fessorat per a poder dur a terme l’aten-
ció a la diversitat i l’atenció a les
necessitats als alumnes i a les seves

famílies. Una bona orientació perso-
nal, educativa i acadèmica és impres-
cindible per assolir uns bons nivells
d’èxit escolar. El nostre sistema educa-
tiu ha de disposar dels recursos neces-
saris perquè tots els infants i joves de
les Illes Balears puguin assolir una titu-
lació acadèmica bàsica.

Durant el segon
trimestre passarem per
tots els centres per
estructurar propostes
de millora i mesures
de pressió perquè el
govern de les Illes
Balears destini els
recursos necessaris a
l’ensenyament públic,
que és el que garanteix
el dret a l’educació en
igualtat de condicions
per a tota la població.

La JPDnU entrega al President del Govern
el seu Manifest i les adhesions del 70%
dels centres educatius de les Illes
Els sindicats STEI-i, FETE-UGT, ANPE i FE-CCOO, presents a la Junta de personal docent no universitari de les
Illes Balears (JPDnU) han presentat al senyor President i al Conseller d'Educació, el manifest en defensa de la qualitat
de l’ensenyament públic. També s’ha fet el mateix acte de lliurament dels manifests i la llista de centres adherits a les
Pitiüses i a Menorca, a les respectives delegacions d’educació de les seves seus territorials.
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LES RETALLADES en una llarga llista

de serveis i drets ciutadans com ara escola i

sanitat públiques, habitatge, prestacions socials,

drets sindicals, cultura, cooperació, mitjans de

comunicació públics, memòria històrica, igual-

tat, mobilitat, medi ambient, joventut, política

lingüística, agricultura, patrimoni, drets demo-

cràtics... han estat els lemes més corejats en

una de les manifestacions més nombroses

quant a participació ciutadana a Mallorca. Més

de 10.000 manifestants, han repetit al llarg del

recorregut de la manifestació pel centre de Ciu-

tat eslògans tals com "No són retallades, són

ganivetades", "Són punyalades, no són retalla-

des", "No tenim doblers, els tenen els ban-

quers", "Menys construcció i més ocupació", o

"Venim a defensar l’Estat del benestar". Els

representants de CCOO duien diverses pancar-

tes en contra de les tisorades i rebaixes i a favor

dels drets laborals.La marxa reivindicativa d’a-

Milers de manifestants contra les retallades 
i en defensa de l’Estat del Benestar

quest passat dissabte ha reunit a Palma milers

de ciutadans de Mallorca procedents de més de

cinquanta associacions i entitats que conformen

el Consell de la Societat Civil de Mallorca. En la

capçalera de la manifestació, representants d’a-

questes entitats assenyalaren que la protesta

era la primera passa dels canvis necessaris per

protegir futures generacions. La secretària

general de CCOO, Katiana Vicens, assegurà

que, després de trenta anys de drets civils i

democràtics, "no ens podem resignar a perdre-

’ls".En acabar la manifestació, al passeig del

Born de Palma la periodista Marisa Goñi llegí el

manifest elaborat per la cinquantena d’entitats

agrupades en el Consell de la Societat Civil de

Mallorca.A una setmana de les eleccions gene-

rals, representants i candidats dels partits d’es-

querra feren acte de presència en l’acte massiu

de protesta i donaren suport a les reivindica-

cions de la ciutadania.

Dissabte 12 de novembre horabaixa els carrers del centre de Palma aplegaren milers de

manifestants convocats pel Consell de la Societat Civil de Mallorca que reclamaven avan-

çar cap a un nou model que afavoreixi el manteniment de l’Estat del Benestar, sota el lema

"Prou de retallades als drets de la ciutadania". La secretària general de CCOO, Katiana

Vicens, declarà que després de trenta anys de drets "no ens podem resignar a perdre’ls".

A Eivissa i Formentera els sindicats STEI-i,

FETE-UGT I FE-CCOO vam optar per fer una

concentració a cada una de les dues illes el

passat dijous dia 10 de novembre. A Eivissa

a la plaça de l'antiga escola Sa Graduada i

a Formentera a la Plaça de la constitució de

Sant Francesc. En conjunt varen concen-

trar-se unes 500 persones. Hem de destacar

la gran assistència a la concentració de For-

mentera. En les dues concentracions,

davant les nombroses pancartes fetes pels

centres, es va llegir el manifest de la JdPD i

va quedar constància de la ferma voluntat

de no fer "ni una passa enrere".

Pancarta 'ensenyament
a la mani




