
 
 

Roda de premsa 
17 de desembre de 2014 
 

El Departament d’Ensenyament elabora uns pressupostos 
contra l’alumnat. 
 

1. CCOO exigeix uns pressupostos per governar, no per fer campanya electoral.  

Els comptes de la Generalitat tenen una gran opacitat. S’ha publicat abastament que 
no quadren els comptes: falten 2500M€. 

La Generalitat ha plantejat al Parlament i a l’opinió pública una falsa disjuntiva: o 
salaris, o polítiques socials.   

 
 
 
 

2. La Generalitat no vol negociar amb la banca.  
 

No tota la responsabilitat del mal finançament de Catalunya es deu al mal finançament 
espanyol, que també. 
 

a. Evolució del pressupost d’Ensenyament. El pressupost augmenta en 285M€. 
Pugen les partides de personal (173M€) i de concerts (152M€). La suma de les 
dues partides que pugen més és 325M€. Això és més que l’increment total, que 
es resta bàsicament de l’educació municipal. 
 

b. Evolució pressupost Generalitat 

 2010 2015 variació variació % 

Pressupost Generalitat 32.518.727.500 32.483.086.000 -35.641.000 -0,10% 

Pressupost 
Ensenyament 5.317.611.671 4.442.580.000 -875.031.671 -16,45% 

 16,35% 13,7%   

 
c. Deute pressupostat: 7640M€  
d. Interessos del deute:  1713,2M€ 

 
 
 
 
 
 



 
 
3. El govern no fa res per reduir la pobresa  

 
a. Beques menjador i transport escolar. 

La partida no varia i es manté  en 108 milions. Però les necessitats de beques 
menjador i transport escolar són majors des de la crisi, per la qual cosa 
resulten insuficients. CCOO considera que cal avançar cap a la universalització 
del servei de menjador escolar com a política social de protecció a la infància 
davant la pobresa i la desigualtat. 

 

b. Beques i ajuts a l’estudi. 
El pressupost de beques d’aquest any disminueix en 100.000€ respecte l’any 
anterior, en passar de 10.100.000€ a 10.000.000€, mentre que el nombre total 
de beques s’incrementa en 5.000. Això vol dir que passem d’una mitjana de 
214,89€/beca a 192,31€/beca. 

 
2014    2015 

Beques de caràcter general   33.000    35.000 
Beques necessitats especials suport educatiu 14.000    17.000 
TOTAL      47.000    52.000 

 
 

c. La despesa corrent dels centres. Centres pobres, o centres on paguen les 
famílies. Si, com diuen els mateixos pressupostos, hi ha 1.302.113 alumnes 
no universitaris, ens surten 60€ per alumne i any. 

2009 102.765.000 
2010 86.708.250 
2012 82.372.837 
2014 89.730.093 
2015 78.865.000 

   

 
 
 

4. “Departament d’ensenyaments obligatoris” 

El Departament abandona el finançament de l’educació no obligatòria, que segons l’E 

statut de Catalunya i la LEC són competència de la Generalitat. Això es fa reduint per 
tercera vegada consecutiva l’aportació als ajuntaments, que han servit durant anys 
aquests ensenyaments. En aquest sentit, CiU fa la mateixa política que el PP. 

a.  0-3, no hi ha partida, per a uns 48.000 infants. L’any passat hi havia 45M€, 
que els ajuntaments no han cobrat. 

b. Educació artística redueix el pressupost, però L'Associació Catalana 
d'Escoles de Música ens fa saber que des del curs 2012-2013 no hi ha 
dotació pressupostària de la Generalitat, havent passat dels 600 
euros/alumne el 2010 als zero del 2012-2013 



 
 

c. No existeixen programes d’educació extraescolar, en el lleure, etc. 
 
 

 
5. Despeses salarials 

La partida per al personal de la Generalitat, creix un 7,92%, uns 173 milions 
d’euros. Tenint en compte que la plantilla es manté pràcticament invariable, uns 
160 milions corresponen a la recuperació de la paga extra de personal docent i 
laboral i 13 milions seria la quantificació que suposa la recuperació del 100% del 
salari per al professorat substitut. 
 

a. Es pressuposta paga 2015, però no sabem si s’aprovaran pressupostos, o 
si es convocaran eleccions. El pagament està en l’aire. CCOO reclama el 
seu cobrament, que només es manté retingut a Catalunya.  En la resta de 
l’Estat s’ha cobrat sencer 2013 i 2014, i ningú no posa en qüestió 2015. 

b. CCOO reclama la 25% paga de 2012, que no és als pressupostos de 
Catalunya. Sí que ho fan els pressupostos estatals. 

c. CCOO reclama el cobrament immediat de la part compromesa de la paga 
del 2014. 

d. CCOO celebra la recuperació del 100% de jornada i salari de les persones 
interines i substitutes, que es restitueix independentment que s’aprovin o no 
els pressupostos. La reducció dels 13 milions representa un 0,29% del 
pressupost d’Ensenyament i un 0,048% sobre el total dels pressupostos del 
sector públic. Ha valgut la pena el patiment de tantes persones? 

e. Alts càrrecs. El Departament d’ensenyament compta amb 11 alts càrrecs, 
els mateixos que el 2014, que percebran 966.630 euros (58.501 més que el 
2014).  Això ens dóna una mitjana de 87.875 euros de despesa per a cada 
un.  

f. CCOO denuncia el fraccionament dels llocs de treball. La Generalitat 
promou la precarietat. La plantilla pressupostada en l’ensenyament públic 
és exactament la mateixa que en els pressupostos 2014: 68969. El 
Departament, al setembre, va afirmar haver contractat 815 jornades més, 
però no són al pressupost. 
 

Dades EPA sectors educatius: 
Assalariats a temps complet: -14,2% 
Assalariats a temps parcial: +33,6% 

 
Les persones titulades fa tres anys en Educació Infantil i primària han 
aconseguit treballar en un 84%, però el seu salari brut anual se situa 
13.900€.  
 
 
 
 
 
 

6. Increment de la partida destinada a les empreses concertades. 152.291.320 € 
que no van ni als treballadors ni als alumnes.  



 
 

Teòricament, uns 50 milions de l’increment corresponen a la recuperació de la 
paga extra del professorat. Suposant que el professorat recuperés la paga extra 
encara quedarien 100 milions més amb un destí que desconeixem, ja que no 
augmenten els mòduls dels concerts ni el nombre d’unitats concertades. 
La partida de concerts educatius no ve desglossada i per tant no sabem quines 
quantitats es destinaran a retribucions i quines a despeses de funcionament. La 
falta de transparència i l’opacitat és total: no es presenten dades de plantilles, ni 
jornades, ni número d’unitats concertades… 
CCOO considera que els diners han d’anar a l’alumnat i als treballadors, no al 
compte de beneficis de les empreses.  

Any 2011 2012 2013 2014 2015 

Concerts 
educatius 

1.021.000.000 821.643.300 821.643.300 868.645.298 1.021.936.618 

%Concerts 

Ensenyament 

21,12 17,87 17,87 20,89 23,00 

 

2014  868.645.298  +5,72%  increment absolut de 47.000.000 € 

2015  1.020.936.618  +17,53% increment absolut de 152.291.320 € 

 

EVOLUCIÓ MÒDULS ECONÒMICS CONCERTS 

 EI 2 cicle/primària  1,2 ESO   3,4 ESO   Batx 
   

      

2012  5.974,85   7.767,32   8.573,12   5.658,13  

2013  5.974,85   7.767,32   8.573,12   5.658,13  

2014  5.974,85   7.767,32   8.573,12   5.658,13  

2015  5974,85   7.767,32   8.573,12   5.658,13  

 

Nº unitats concertades 2013-2014 2014-2015 

EI/PRI/ESO 12.587 12.584 

CF/BATX 1.159 1.163 

 

L’article 22, així com l’article 35 Suspensió d’acords i pactes i inaplicació de convenis 
col·lectius segueix igual, cosa que vol dir que l’actual Llei de Pressupostos, com la del 
2014 (però no pas les anteriors) deixa clar que el Departament d’Ensenyament 
abonarà mitjançant pagament delegat exclusivament els conceptes retributius que 
consten en l’annex 1, excloent explícitament el premi de fidelitat o permanència i 
també qualsevol altre cost laboral del professorat derivat de convenis col·lectius (com 
podria ser el cas de les baixes,...).   
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