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DESPRÉS de tantes tempestes, llamps i trons sembrats pels humans de
la poli educativa, els déus de l’Olimp han tornat sords, muts i s’afanyen a
fer encara més feridora  la seva catarsi.  

La sang  ja vessa de pertot: els sous i les condicions laborals de l’en-
senyament públic i del concertat, els centres d’atenció a la discapacitat,
les associacions de pares i mares, els sindicats representatius, les associa-
cions d’estudiants, els centres de formació del professorat, el personal
interí, el personal fix, els horaris lectius, els horaris no lectius, l’escola d’i-
diomes, el Consell Escolar, el personal laboral educatiu,  les escoles d’in-
fants, la nostra llengua…

Abaix, a la vall, les polis educatives intenten sobreviure a aquests
allaus que rodolen  per les pendents de l’Olimp i omplen de brutícia les
seves cases educatives. Poc poden ja salvar, els déus empren el seu poder
a l’alçada de la seva  muntanya i llancen normes, instruccions i decrets
lleis cap abaix sense escoltar res dels humans, ja ni els crits arriben al seu
cim. Què hi farem! ells són els déus de l'Olimp!

Els déus de l’Olimp
educatiu
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AQUESTA no és la primera vegada que la

FECCOO denuncia l’obscurantisme en la ges-

tió. A l’adjudicació de places docents que

actualment tramita Educació ja vàrem dema-

nar a la darrera mesa que és fes amb la matei-

xa transparència que va caracteritzar la prime-

ra*. S’ens va contestar que és faria el possible

tot i les dificultats que té aquest segon procés.

Però no ha estat així.

Aquesta manca de transparència està pro-

vocant que a la situació d’angoixa actual pels

retalls programats en l’oferta es sumi la que

produeix la impossibilitat de saber si s’està

actuant de forma correcta o no.

La noticia que ens ha fet remoure la nostra

ja agitada indignació és la de que la Conselle-

ria sí te doblers per a l’allotjament de 130

docents a l’hotel Sheraton per al seu programa

d’inclussió de l’anglés a les Escoles. Es gastarà

uns 65.000€. I un altre pic cap informació als

treballadors, ni tan sols al seu web institucio-

nal.

Amb això es torna a demostrar que els

doblers existeixen, que es governa amb foscor

intencionadament i que els criteris de gestió

són ideològics i no educatius. Justament el que

el propi Govern no es cansa de criticar als cen-

tres que expressen d’una forma o una altre el

que senten o el que pensen. Amb l’agravant

de que un (el Govern) és qui gestiona i l’altre

(els centres) els que pateixen aquesta gestió.

(*) es va realitzar la darrera setmana de juliol

i va ser totalment telemàtica. A més, tothom

podia accedir a la informació sobre les places

ofertades, la meritació de cadascun dels

demandants i el resultat final.

La FECCOO denuncia l’ocultisme amb
el qual el Govern gestiona l’educació
Davant la noticia anunciada per la Cadena Ser Mallorca de que el Govern destinarà
65.000€ per a l’allotjament al Sheraton dels docents del programa d’anglés als centres
educatius i l’actual procés d’adjudicacions d’interins/nes docents

Resulta dolorós veure com el Govern aplica les mesures d'austeritat tan arbitràriament, tan unilateralment i
excloents que les ferides que es produeixen poden no arribar a curar-se mai.
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La FECCOO presenta contenciós
administratiu contra el Govern per
l'exclusió antidemocràtica 
del Consell Escolar de les Illes Balears

La reducció de membres ha deixat estèril al
Consell Escolar de les Illes davant un curs que
comença calent. No és casualitat.

ES POT observar al document adjunt
com el grup pares/mares, alumnes i
docents ha patit una reducció del -4%,
mentre els representants i membres dels
diferents Governs augmenta un +6%. 

La patronal no experimenta canvis
pel que augmenta també el seu pes dins
el Consell. Des de la FECCOO ja
vàrem denunciar que  el resultat no
aconseguirà reduir la despesa que prin-
cipalment és deguda a les indemnitza-
cions de representació (cada conseller
cobra per la seva assistència, participa-
ció i desplaçament) i per altra banda les
despeses de manteniment de la seu i els

seus càrrecs de les que no tenim infor-
mació. 

Aquest retall sí ha provocat el que
pretenia: desequilibrar la balança de la
pluralitat que fins aquells moments
havia permès al Consell el debat actiu
sobre el nostre sistema educatiu, la
denuncia de les seves irregularitats i/o
mancances i la més important: aCON-
SELLar al Govern sobre quina és la
millor governança educativa possible.

Un exemple va ser la votació guan-
yada en rebiug de l’ordre d’escolaritza-
ció que permetia la segregació per
motius de llengua.

El cas és que la FECCOO a les
darreres eleccions va obtenir la mateixa
representació dels docents del sector
públic que un altre sindicat.  El greuge
que denunciam és que aquest altre sin-
dicat sí te escó.

La irregularitat és flagrant per anti-
democràtica: a mateixa representativi-
tat mateixa veu i mateix vot dins el
Consell Escolar, i així ho hem fet saber
per diferents vies als agents implicats
en el conflicte i en la seva resolució
fins al punt d'esgotar la via del diàleg i
el temps que ens atorga la via adminis-
trativa i jurídica.

Per això, un pic esgotada aquesta
via, ens veiem en la obligació responsa-
ble d’iniciar Contenciós Administratiu
que en darrera instància haurà de defen-
sar el nostre dret i deure constitucional
a exercir la nostra representativitat.

I sí. A nosaltres aquest fet ens fa sen-
tir-nos perseguits ideològicament per
aquest Govern, però en cap cas suposa-
rà que deixem de fer la nostra tasca.

BOIB Num. 79 01-06-2012
http://ceib.caib.es/documentacio/

normativa/basica/BOIB%2079%20de
%20010612%20de%20mesures%

20urgents.pdf
Tota la documentació que publica el

CEIB la podeu trobar AQUÍ: 
http://ceib.caib.es/normativa.html

LA REDUCCIÓ de membres ha deixat estèril al Consell Escolar de les Illes Abans de fina-

litzar el curs passat el Govern va dictar reduir el nombre de consellers per raons "d'estalvi" pas-

sant de 50 a 36 membres* (retall del -28%): 

Consell Escolar ABANS ARA

Docents 10 6 (-40%)

Pares 7 5 (-28.5%)

Alumnes 3 2 (-33.3%)

PAS (personal Administració i serveis) 2 1 (-50%)

Titulars centres privats 2 1 (-50%)

Sindicats 2 1 (-50%)

Patronals centres educatius 2 2 (0%)

Representants Conselleria Educació 3 2 (-33%)

Presidents Consells Escolars Insulars 4 4 (0%)

Ajuntaments (entitats locals) 5 3 (-40%)

Representants Consells Escolars de les diferents Illes 3 4 (+33%)

UIB 1 1 (0%)

Personalitats de prestigi proposats pel Conseller 4 2 (-50%)

Representats Col·legi de doctors i llicenciats 1 1 (0%)

Cooperatives de l’ensenyament 1 1 (0%)

TOTAL 50 36 (-28%)

Abans de finalitzar el curs passat el Govern va dictar reduir el nombre de con-
sellers per raons "d'estalvi" passant de 50 a 36 membres* (retall del -28%).
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                                                                                                               Retribucions a percebre i complements de l’administració 
                                                                                                  si es presenta justificant

Malaltia comú o              Si NO genera hospitalització      Del 1r          50% de les retribucions (bàsiques i complementàries) del mes anterior.

accident NO laboral         O intervenció quirúrgica             a 3r dia

                                                                                           Del 4t         75% de les retribucions (bàsiques i complementàries) del mes anterior.

                                                                                           al 20è

                                                                                           Del 21è        100% de les retribucions (bàsiques i complementàries) del mes anterior.

                                                                                           al 90è

                                                                                           Des del       Es percebran les retribucions bàsiques i el subsidi de MUFACE.

                                                                                           91è              Les Administracions podran completar fins al 100% de les retribucions 

                                                                                                               del mes anterior. Si es completa fins al 100% per al personal del RGSS 

                                                                                                               serà obligatori completar també fins al 100% per al personal 

                                                                                                               de MUFACE. (Segon paràgraf de l’article 9.5 del R.D Llei 20/12)

                                         Si genera hospitalització                               Les mateixes que abans però poden completar-se fins al 100%

                                         o intervenció quirúrgica (1)                            de les retribucions del mes anterior durant tot el període.

Accident en acte                                                                Fins al         100% de les retribucions del mes anterior.

de servei o malaltia                                                          dia 90è

professional (2)                                                                                     

                                                                                           Des del       Es percebran les retribucions bàsiques i el subsidi de MUFACE. 

                                                                                           dia 91è        Les Administracions podran completar fins al 100% de les retribucions 

                                                                                                               del mes anterior. Si es completa fins al 100% per al personal del 

                                                                                                               RGSS* serà obligatori completar també fins al 100% per al personal 

                                                                                                               de MUFACE. (Segon paràgraf de l’article 9.5 del R.D Llei 20/12)

Baixes per malaltia per al personal
docent de pública i concertada

(1) Les diferents Administracions Públiques poden establir casos d’excepcionalitat , a més de l’hospitalització i la intervenció quirúrgica per

poder complementar fins al 100% de les retribucions del mes anterior. A DIA D’AVUI NO HI HA EXCEPCIONS

(2) La única malaltia professional reconeguda per a docents (RD 1299/06) és “Nódulos de las cuerdas vocales a causa de los esfuerzos soste-

nidos de la voz por motivos profesionales”

(*) Funcionaris a partir del gener de 2011, Funcionaris interins/nes i Personal de l’Ensenyament Concertat
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Suma de retallades al personal
de l’ensenyament concertat a
partir del nou curs 2012/2013:
"un espectacle gore"

EN JUNY DE 2012, el Govern de les

Illes Balears publicà  el Decret-Llei 5/2012

de "mesures urgents en matèria de perso-

nal i administratives per a la reducció del

dèficit públic del sector públic de la comuni-

tat autònoma", on adopten unilateralment

sense cap tipus de negociació o diàleg

social, les mesures restrictives adoptades

també per a l’Ensenyament concertat que

es concreten en les Disposicions addicionals

segona, tercera, quarta, i novena de l’es-

mentat decret, d’aplicació a partir de l’inici

del nou curs 2012/2013. Així les coses, l’ad-

ministració educativa de les illes...

n No finançarà els complements destinats

a completar la prestació per incapacitat

temporal per contingències comunes,

fins i tot té la barra de suspendre  "les

normes, els convenis col·lectius, els

acords i els pactes sindicals  relatius al

complement econòmic esmentat". 

n Tampoc abonarà les substitucions del

personal docent  concertat fins quan

hagin transcorregut deu dies lectius. En

aquest cas, fet que les plantilles en l’en-

senyament concertat són inferiors a les

corresponents del sector públic pot pro-

vocar greus problemes a l’hora de

cobrir les substitucions.

n Anul·la  el finançament de les retribu-

cions i les quotes de la Seguretat Social

per al personal que perllongui la seva

permanència en la feina més enllà de

l’edat de jubilació forçosa.

n I ajorna fins al 31 de desembre de 1023

la suspensió de la paga extraordinària

de 25 anys.

Aquestes retallades se sumen als despro-

pòsits anteriors en relació al Pacte de Millo-

ra signat en l’any 2008: anul·lació dels

pagaments dels "sexennis", increments

salarials d’equiparació, etc.

Per si fora poc, ara l’administració "edu-

cativa" a les illes suma a tot aquest espec-

tacle "gore" noves retallades salarials i

socials amb "nocturnitat i alevosia", es

tracta d’un nou Decret llei 10/2012, de dia

31 d’agost, evitant així tot tipus de partici-

pació social,  on estableixen mesures addi-

cionals al decret anterior endurint encara

més les retallades al personal concertat

amb... 

L’eliminació de la paga extra de Nadal,

sense saber la repercussió que pot suposar

en el personal no docent i les possibles

reclamacions econòmiques del personal en

general respecte als mesos ja treballats

abans del la publicació del Decret.

Modificació de les condicions del finan-

çament del complement del Decret-Llei

anterior de les prestacions de la Seguretat

Social, per incapacitat temporal per contin-

gències comunes, qüestió aquesta que

també figura en el Conveni Col·lectiu apli-

cable al sector, que queda suspès per

"ordeno y mando en esta plaza", tot i que

modifica el Decret llei anterior i l’equipara

amb la situació establerta en l’ensenyament

públic (Article 7 del nou Decret llei

10/2012), segons  terminis en les incapaci-

tats temporals: complement retributiu del

50% fins el tercer dia, del 75% del quart al

vintè dia i del 100% des del  vint-i-unè dia.

I aplicació de les noves retallades salarials

per al personal concertat del 4,5% Aques-

tes decisions unilaterals preses sense cap

diàleg, conculquen normes laborals emana-

des de l’Estatut dels  Treballadors i dels con-

venis col·lectius, per tant, el personal té

dret d’interposar les reclamacions correspo-

nents que, casualment, haurien de ser

adreçades a les direccions de cada centre.

En aquests casos existeix  jurisprudència

que justifica el dret del personal a rebre

com pertoca els nostres salaris i els nostres

drets, però exonera l’administració a lliurar

l’abonament de les partides corresponents

als centres concertats. És a dir, qui ha de

pagar els plats romputs son els empresaris

dels centres concertats, mentre que la Con-

selleria té les mans lliures per fer el que vul-

gui.  Surrealisme pur.

El Govern deixa de
pagar el Nadal als
funcionaris/es
interins/nes docents
que cessen avui

n Els afectats són uns 2300/2400 funcio-

naris interins que deixen de cobrar una

mitjana de 550€ líquids per persona

n La conselleria hauria d'haber abonat un

25% (entre 300 i 400€) a tots els inte-

rins/es que cessen avui 31 d'agost

A les nòmines d'agost d'aquest personal

docent ha desaparegut el concepte "liquida-

ció" on hauria de fer-se constar la part pro-

porcional de la paga de Nadal 2012 corres-

ponent als mesos de juny, juliol i agost. En

total es deixa de pagar aproximada-

ment 1.900.000€ (775€ bruts X 2400

funcionaris/interins que han fet feina al

llarg de tot el curs -de l'1 de setembre de

2011 al 31 d'agost 2012), el valor del sou

d'uns 50 docents/any. La part que deixa

de recaptar l'estat és de quasi 500.000€
(mig milió).

Des de la FECCOO entenem que la Con-

selleria incompleix el decret estatal del 15 de

juliol (el que elimina la paga de Nadal) ja que

aquest no te caràcter retroactiu per tant,

aquesta hauria d'haver abonat la part pro-

porcional que sumen el mes de juny sencer i

els primers 15 dies de Juliol (fins a l'entrada

en vigor del decret), pel que hauria d'haver

abonat per aquest concepte entre 275 i

300€ líquids a cada funcionari interí.

Des de la FECOOO instam als treballadors

treballadores afectats a que es posin en con-



Apunts 7

Inici de curs anormaltacte amb els seus respectius sindicats per a

que els realitzin els càlculs i presentin les

seves respectives reclamacions de quantitats

a la Direcció General de Personal Docent

(dep. nòmines) o bé que aquesta rectifiqui i

aboni a aquests treballadors el que els hi

correspon.  

Els interins/nes cessats a 30 de juny sí

varen percebre la part corresponent pel que.

a més, és produeix agravi comparatiu.

LA FECCOO posarà en mans dels nostres

serveis jurídics aquesta infracció que consi-

deram molt greu, per reclamar també els

danys i perjudicis i els interessos de demora

que es puguin generar aquest impagament.

A la mesa sectorial del dimecres passat la

FECCOO ja vàrem preguntar a Educació si

abonaria o no aquestes quantitats que ara

deu. No vàrem obtenir resposta clara. Pel

que sol·licitam també que clarifiqui si pensa

rectificar d'ofici com, per exemple, es farà

amb el recàlcul de l'IRPF (de 14 pagues

anuals a 13). 

Volem recordar que la nostra postura

envers aquest retall salarial és contundent.

Abaixar encara més el poder adquisitiu dels

treballadors/res (només la paga de nadal

suposa un 7% anual) empitjora encara més

la situació de crisi per la dràstica reducció del

consum que suposarà (i més al Nadal!).

Només els treballadors/res del sector educa-

tiu ja duen acumulades unes pèrdues que

superen el 25% respecte del 2007.

La Conselleria ha eliminat complements

de tutoria (uns 30€/docent), de departa-

ment (uns 60€/docent), congelat els sexen-

nis (entre 150 i 60€/ docent) i arrossegam

un reducció salarial del 5% (2010) a la que

sumam una congelació salarial total  que ha

impedit cap tipus d'actualització.

DES DE LA FECCOO volem
recordar que ja vàrem sol·licitar una
reunió a la Conselleria per continuar
la negociació sobre els procediments
d'adjudicacions i el nombre de places
a adjudicar, que segons el propi com-
promís de la Conselleria, no pot  ser
inferior a 600 respecte al curs passat
(actualment són 650 els interins/nes
que tenien feina l'any passat i ara no).
És per això que esperam que aquesta
ens convoqui per poder avançar en la
negociació, retallar encara més les
diferències i poder incrementar les
actuals xifres de les contractacions de
docents.

La FECCOO dóna suport a la
campanya de la FAPA, com no podria
ser d'una altra forma, ja que pensam
que el que està en perill és sobre tot,
la qualitat de l'ensenyament i l'accés
a la mateixa en igualtat d'oportunitats
dels alumnes. És a dir: està en joc el
seu futur. Les amenaces de denúncia
que fa la Conselleria, ens pareixen
desproporcionades i infundades jurí-
dicament i per a nosaltres només
demostren que la Conselleria només
entén l'atac indiscriminat i el "passar
rodillo" abans que la negociació com
a actitud per avançar.

No pensam que la situació sigui

de normalitat i molt manco que la
Conselleria estigui fent feina per
resoldre el que està en la seva mà.
Ans al contrari, veiem com fica més
llenya al foc i juga al despiste amb el
tema de les llaçades i la lliure elecció
de llengua què, i ells mateixos ho
reconeixen, no estan definint com
s'ha d'aplicar per donar compliment.

Són moltes les preocupacions:
manca de docents, increment d'ho-
res, reduccions salarials (sexennis,
paga nadal...) ràtios que faran explo-
tar les aules i que faran augmentar
l'estrés dels seus docents (i no ens
estranyaria que també s'experimenti
un increment de les baixes per aques-
ta causa).

També ens "inquieta" els impaga-
ments als centres i els baixos pressu-
postos de manteniment amb els que
haurem de passar tot el curs, per no
xerrar de l'impacte de l'augment de
l'IVA ...

A Les Illes Balears tenim un dels
índex més alts en fracàs i abandona-
ment. No podem permetre ni perme-
tre'ns cap retrocés. Per això el proper
dia 29 ens reunim els sindicats de
l'ensenyament per decidir quina
mena d'accions conjuntes cometrem
en aquests propers dies.



Vine al Teatre del Mar amb CCOO
Els nostres afiliats i afiliades tenen l’entrada a

(presentant el carnet d’afiliat a la taquilla): 14€

Tf.: 971 24 84 00 • teatredelmar@teatredelmar.com
Podeu veure el programa complet a www.teatredelmar.com

Llibreria especialitzada en: INFANTIL I JUVENIL, GUIES DE VIATGES,
EDUCACIÓ, LLIBRE ESCOLAR O DE TEXT, NARRATIVA I ALTRES. 

Podeu fer comandes per telèfon o a l'e-mail: llibreria@drac-magic.com 
C/ Venerable Jeroni Antich 1, Plaça dels Patins Palma. Tf. 971712717

A la llibreria “Drac Màgic”, 
presentant el carnet d’afiliat/da et faran un

5% de
descompte


