Acta de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
12/1/15
Assisteixen els centres: Teresa Altet, 25 de setembre, Ramon Llull, Torre de la llebre i Schola de
Rubí Ciutat d'Alba, Pins del Vallès i la Floresta de Sant Cugat. I representants dels sindicats
USTEC, CCOO i CGT.
Comencem la reunió donant una sèrie d'informacions:
-Ajuts econòmics de MUFACE http://www.muface.es/complementarias
-CCOO presenta un full sobre el càlcul de les jubilacions, recorda que per les funcionàries es basa
en l'haver regulador de les classes passives i que els nous funcionaris (des de 2011) depenen de la
seguretat social i gual que les interines.
-Sobre el Decret publicat en BOE sobre la devolució dels 44 dies de la paga de 2012:

"Las presentes Instrucciones serán de aplicación al personal del sector público estatal a que se
refiere el apartado Dos de la disposición adicional décima segunda de la Ley 36/2014, de 26 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015. No resultarán de aplicación a los
funcionarios de cuerpos nacionales transferidos a las Comunidades Autónomas, respecto de los
que se estará a lo que éstas dispongan en aplicación de la mencionada disposición adicional."

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/02/pdfs/BOE-A-2015-25.pdf
Per tant, la Generalitat té temps per publicar abans del 15 de gener la seva disposició i fer entrar
el tema en temps per a la nòmina de gener.

-Al DOGC del 31 de desembre es van publicar aquest dos decrets llei del Departament de

Presidència:
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395274.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395242.pdf
pels quals es deixa sense efecte les reduccions de salaris equivalent a una paga addicional i la
reducció de jornada i salaris del personal interí docent i del PAS.
-S'informa que la comunitat educativa de Terrassa està preparant actes reivindicatius pel març.
-Període per inscriure's a la borsa d'interinatge (del 21de gener al 9 de febrer) i per modificar les
dades de la borsa ultima setmana de gener.
-Durant aquestes vacances s'han aprovat els decrets dels currículums de secundària i batxillerat .
la consellera ha anunciat que es crearà una doble titulació per aplicar a Catalunya. Continua
aplicant la LOMCE. Uns dies abans la conselleria va anunciar la reducció de inversió en escoles
bressol i escoles de música.
-Assemblea de docents http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6780/1395274.pdf
proper dia 22 de gener a les 18h UB al campus del Raval Fac. Geografia i història, aula 401 4a
planta. El dijous dia 15 a les 18h al local de CCOO es reunirà la comissió mixta formada per
representants del docents per preparar l'assemblea.
-Eleccions per triar les representants a la junta de personal del Vallès occidental el proper dia 26
de febrer:
A cada centre s'han penjat el cens electoral al suro de la sala de professors. Tots els docents
haurien de revisar el cens per veure que està correcte i poder participar de la votació. (fins 14 de
gener) i comunicar les incidències a la mesa coordinadora del Vallès occidental.
vall_coordinaelecsindicals.ensenyament@gencat.cat
-Recordem les dates del procés de concurs de trasllats:
A finals de gener es publicarà la puntuació.
Les vacants provisionals es publicaran abans del 13 de febrer.

La resolució provisional el 5 de març a secundària i el 12 de març a primària.
Vacants definitives abans del 14 d'abril
Resolució definitiva el 14 de maig.
I es donen unes informacions que no són d'ensenyament però per consultar si es troba
interessant:
-Reforma de les mútues (per privatitzar la salut i reduir drets laborals)
Acuerdo sobre el programa extraordinario de activación para el empleo. (ajuda a aturats de
llarga durada però amb uns grans dèficits per les persones més precàries)
-Llei mordassa que sanciona concentracions sense permís, impedir actuacions judicials
(desnonaments) escarnis , etc.
-El TTIP és un tractat de lliure comerç que pretén eliminar aranzels i que facilitarà els negocis de
les grans multinacionals i dels grans productors permetent saltar-se normatives laborals i
sanitàries entre d'altres.

Propera reunió de zona el dilluns dia 2 de febrer a les 12,15h al centre re recursos de Rubí.

