
 

Benvolgut sr. Conseller, 

Reunida avui, dia 29 de juny de 2010, l’Assemblea de delegades i delegats de 
l’ensenyament concertat de l’STEI-i, davant les mesures de retall salarial al 
professorat de l’ensenyament privat concertat, vol recordar al Conseller i al seu Govern 
que la situació de crisi, bàsica i especialment, s’ha creat per la manca de regulació del 
capital especulatiu, les arriscades gestions hipotecàries dels bancs, les males gestions i 
el malbaratament de recursos des de les administracions... 

Per això, volem exposar el següent: 

1.- Que el nostre col·lectiu en els sis mesos darrers ha sofert dues retallades salarials 
de forma unilateral per part del seu Govern: 

- La suspensió de la partida pressupostària 2010 de l’Acord de 2008 

- Les mesures, en aquest cas via decret, per la reducció del dèficit públic. 

2.- Que les dues retallades salarials del professorat de la concertada s’han dut a terme 
sense cap mena de consulta ni de negociació amb els representants legals dels 
treballadors i treballadores, aplicant una política antidemocràtica de fets imposats i 
consumats. 

3.- Que l’aplicació de les dues mesures aplicades al nostre col·lectiu de docents de la 
xarxa sostinguda amb fons públics de l’ensenyament concertat, que és el professorat que 
té la remuneració salarial més baixa, fa que sigui el col·lectiu que acaba pagant la 
crisi amb el percentatge més elevat. 

4.- Que a més del retall salarial ens trobem amb la suspensió temporal del calendari de 
pagament de la paga dels 25 anys de l’Acord de 2008 fins a 2011, quan hi ha un 
nombre de persones que espera cobrar-la des de ja fa molts anys. 

5.- Que el retall que el Govern Balear aplica al professorat de  l’ensenyament concertat 
en comparació al que s’aplica a altres comunitats autònomes de l’Estat (País 
Valencià, Madrid...) és considerablement superior. 

Els delegats i delegades de l’STEI-i manifestem: 

Que no podem aprovar la seva gestió ni la del seu Govern, no només pel fet del retall 
salarial, sinó també per la forma en què s’ha dut a terme. 

Li volem recordar al sr. Conseller que en el moment del seu nomenament remarcà que li 
importava molt la dignificació del treball docent. Aquest col·lectiu no s’ha sentit mai 
recolzat per seu Conseller. 

Per tant, no ens queda més remei que a més de seguir en la defensa dels nostres drets 
per via judicial, advocar per la protesta clara, contundent i continuada per la seva 
gestió a la Conselleria d’Educació i pel Govern que representa. 

 

Palma, 29 de juny de 2010 

 

 

HBLE. SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS 


