
Davant les novesmesures fiscals i laborals anunciades avui pel president del govern espanyol, STEPV fa
les consideracions següents, d’aquells aspectes que afecten directament al professorat.
Zapatero ha anunciat que desapareixen les classes passives i, per tant, el nou professorat funcionari
s’integrarà directament en el règim general de la Seguretat Social i no enMUFACE com fins ara. El fun-
cionariat que actualment està enMUFACEmantindrà, demoment, aquesta situació.
Les conseqüències d’aquestamesura són:

- Podria desaparéixer la JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA als 60 anys, ja que el RègimGeneral de la Se-
guretat Social no ho permet.
- Reducció del salari en la nòmina perquè augmentaran les quotes aportades al RègimGeneral
de la Seguretat Social.
- Pot desaparéixer el patrimoni de lesmutualitats, que és propietat de les personesmutualistes
amb les seues quotesmensuals.
- Afectaran les reduccions de jornada des del primer dia, ja que repercutirà directament en la co-
tització i després sobre les prestacions de jubilació, incapacitat temporal, permanent… Actual-
ment no repercutien fins a passat l'any.
- Es computaran els 15 o 20 últims anys (quan es publique la nova normativa de jubilació) per a
calcular la prestació. Actualment es realitzen en funció de l'Haver Regulador, independentment
de la base de cotització.
- En el cas de les prestacions d'Incapacitat permanent s'aplicaran les fórmules que són d'aplica-
ció en el RègimGeneral de la Seguretat Social. Que són inferiors en quantia i indemnitzacions en
determinats casos.
- Podria afectar als complements, des del punt de vista de la classificació en Salarials (que si que
cotitzen) i els No salarials (que no cotitzen) i per tant repercutiran directament en les prestacions.

Si el que es pretén amb aquestamesura és retallar el dèficit públic no ho fa quant a l'assistència sanità-
ria es refereix, ja quementre que el sistema nacional de Salut rep una aportació de 1.041€ per persona i
any, MUFACE rep 688,80€ persona/any. Entre l'assistència sanitària i la despesa farmacèutica, lamutua
de funcionariat rep un 30%menys.
STEPV es va posar en contacte amb elMinisteri de Política Territorial i Administració Pública i la direcció
de lamútua per a confirmar els rumors que corrien sobre la desaparició deMUFACE i per a exigir infor-
mació precisa sobre la qüestió. En eixe sentit, el Sindicat s’hamantingut alerta davant la possible des-
aparició de lamutua, com finalment ha confirmat el president del govern espanyol i considera
inacceptable que aquestamesura s’haja pres d’esquenes al col·lectiu de treballadores i treballadors del
sector públic perquèmodifica greument les seues condicions laborals.
D’altra banda, Zapatero també ha anunciat que es regularan les agències privades de col·locació. Això
desenvolupa el que recull la nova reforma laboral, que permet la contractació de personal privat per a
treballs en llocs públics. En educació, això pot afectar directament a les borses de professorat interí, que
poden veure desregularitzada la seua situació laboral si l’administració incorpora personal extern, com
ho està fent ja en el cas del xinés en ESO i, des d’avui mateix, en Batxillerat i FP segons acaba de publi-
car el DOCV.
STEPV estarà atent al desenvolupament d’aquesta mesura i proposarà les accions necessàries al pro-
fessorat per impedir la pèrdua de condicions laborals que ja se sumen a les retallades de les nòmines, a
la pretensió d’incrementar l’edat de jubilació i, al País Valencià, a les retallades de professorat en els
centres docents.
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Comportarà la pèrdua de drets adquirits i la modificació de les condicions laborals.

També ha anunciat que es regularan les agències privades de col·locació

URGENT: NOVES MESURES DEL GOVERN ESPANYOL

1 de desembre de 2010


