DÓNA SUPORT
A LA CAMPANYA

“TORNA’M LA PAGA”
PER LA RECUPERACIÓ DE L’EXTRA RETALLADA L’ANY 2012
Segueix creixent el nombre de signatures
recollides en temps real a la nostra pàgina
www.devuelvemelapaga.es,
on
la
Federació
de
Sindicats
Independents
d'Ensenyament (FSIE), juntament amb la
resta
d’organitzacions
sindicals
més
representatives de l’ensenyament concertat,
volem fer visible la situació en la qual es
troba el nostre sector.

 El Govern del PP va retallar els salaris de
més de 130.000 docents de l’ensenyament concertat
i ara els exclou de la devolució.
 El Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, BOE 14 de juliol,
establia la supressió de la paga extraordinària de
Nadal

per

als

funcionaris

públics

i,

de

forma

equivalent, en modificar el mòdul econòmic dels
concerts educatius als PGE, estenia la reducció dels
salaris al personal docent de centres concertats en un
4,5% amb efectes 1 de gener de 2012.

L'objectiu d'aquesta campanya és
aconseguir el major nombre de suports per
demanar al Govern que es busqui un
mecanisme pel qual, igual que s'ha inclòs
una mesura a la Llei de Pressupostos
Generals de l'Estat (PGE) pel 2016 que recull
el reintegrament de la part pendent de la
paga extraordinària de Nadal de 2012
retallada als funcionaris públics, es tingui
també en compte als professionals de
l'ensenyament concertat.
El Govern ha anunciat la devolució als
funcionaris públics del 100% de la paga
extraordinària de Nadal, de la qual queda
pendent un 75%. Un 25% d'aquesta
quantitat es reintegrarà en les properes
setmanes i el 50% restant l'any 2016, tal
com figura al Projecte de Pressupostos
Generals de l'Estat.

No obstant això, l'Executiu no ha
dit res, ni tampoc ho recullen els PGE
per al 2016, sobre la devolució de les
quantitats que les administracions
públiques van reduir de la massa
salarial
del
professorat
de
l'ensenyament
concertat
com
a
conseqüència de l'aplicació de l'esmentat
Reial decret 20/2012. Aquesta omissió
exclou a més de 130.000 professionals de la
recuperació de l'esforç que van realitzar
l'any 2012, rebent un tracte discriminatori i
injust.
Per aquest motiu, demanem el teu
suport i adjuntem un full on pots signar la
carta que presentarem al President del
govern espanyol. També pots fer-ho entrant
a la nostra pàgina: www.devuelvemelapaga.es

Torna’m la paga
El Reial Decret 20/2012 de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, BOE 14 de juliol, establia la supressió de la paga extraordinària de Nadal per als funcionaris públics i, de
forma equivalent, en modificar el mòdul econòmic dels concerts educatius als PGE, estenia la reducció dels salaris al personal
docent de centres concertats en un 4,5% amb efectes 1 de gener de 2012.
El Govern ha anunciat la devolució als funcionaris públics del 100% de la paga extraordinària de Nadal. No obstant
això, no ha dit res sobre la devolució de les quantitats que les administracions públiques van reduir de la massa salarial del
professorat de l'ensenyament concertat. Aquesta omissió exclou a més de 130.000 professionals de la recuperació de l'esforç
que van realitzar l'any 2012, rebent un tracte discriminatori i injust.
NO HO CONSENTIREM
EXIGIM QUE SE'NS RETORNI EL QUE SE'NS VA TREURE
SIGNA LA CARTA Al PRESIDENT DEL GOVERN ESPANYOL I DIFON LA CAMPANYA!
Accepto les condicions legals* i signo la carta:

Nom

Cognoms

DNI

Província

Signatura

Camps obligatoris: Nom, Cognoms, DNI i signatura. Han de ser noms i cognoms complets, no són vàlides les inicials del
nom i cognoms. El DNI no es farà públic. Només es recull a efectes de veracitat i per a que cap persona pugui introduir
dos o més noms.

*

"POLÍTICA DE PRIVADESA DE LES DADES
(Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal)
Les seves dades quedaran arxivades en un fitxer informatitzat amb l'única finalitat d'elaborar un llistat amb totes les persones que han recolzat amb la seva
signatura per demanar LA DEVOLUCIÓ DE LA PAGA EXTRA PER Als DOCENTS DE L'ENSENYAMENT CONCERTAT. Amb posterioritat a l'elaboració i registre d’aquesta llista,
aquest fitxer s'eliminarà. La dada del número de D.N.I. no es farà públic de cap manera, només a l'efecte del registre d'aquesta petició davant l'Administració. Aquesta
dada només es recapta a l'efecte de veracitat perquè cap signant pugui introduir dos o més noms. Les dades personals que ens faciliti no seran cedides sota cap concepte
a empreses ni a altres institucions públiques o privades. No recaptarem informació personal si tens menys de 14 anys. Si foss is menor d'aquesta edat, has d'abstenir-te
de facilitar-nos informació de caràcter personal.
Pots modificar, rectificar o cancel·lar les teves dades sempre que ho sol·licitis, dirigint-te per correu electrònic a aquesta adreça de correu electrònic:
info@devuelvemelapaga.es"
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a empreses ni a altres institucions públiques o privades. No recaptarem informació personal si tens menys de 14 anys. Si foss is menor d'aquesta edat, has d'abstenir-te
de facilitar-nos informació de caràcter personal.
Pots modificar, rectificar o cancel·lar les teves dades sempre que ho sol·licitis, dirigint-te per correu electrònic a aquesta adreça de correu electrònic:
info@devuelvemelapaga.es"

