Acta reunió de zona de l’Alt Penedès 30 d’octubre del 2015
Hi asistiexen: E. Jaume Balmes (Sant Martí Sarroca), E.Guerau de Peguera
(Torrelles de Foix), E. Cristòfor Mestre (VF), E. Llebeig (Vilobí), E. La
Cabana (Les Cabanyes), E. El Drac (Pacs), E. Pau Boada ( VF.), E.
Avinyonet del Penedès, Les Fonts (Gelida)
Propera reunió: 25 de novembre
1- Presentació de material per part dels delegats sindicals.
2- Oposicions: el Departament anuncia que no en convocarà aquest
curs, acumularan les places per al curs vinent o el següent.
3- Paga extra del 2012 (26%): No han rebut cap ordre del
Departament d’Economia. Pendent de reclamar a la Mesa de la
Funció Pública.
4- Altres temes tractats a la Mesa Sectorial de negociació de personal
docent:
1.Informació sobre el màster de formació del professorat per al cos
del professorat tècnic de Formació Professional (PTFP): Fins que la
resolució individual que han rebut els/les afectades sigui ferma
(creuen que fins el gener de 2016) es continuaran fent nomenaments
i substitucions, però a la nova contractació a la Borsa serà un requisit
imprescindible el Màster o equivalent.
2.Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del
professorat per al curs 2015-2016.
S’han produït 22.640 destinacions en les adjudicacions d’estiu,
(21.684 a jornada sencera i 966 a ½ jornada). De cada 4 docents , 3
han estat nomenats amb la intervenció directa de la direcció dels
centres, a través de propostes de continuïtat o places perfilades.
Diuen que hi hagut un augment de plantilles de + 800 docents. ???
3.Reducció de 2 hores de jornada lectiva pels majors de 55 anys:
l’han sol-licitat 7121 docents, afectant a 280 escoles i 256 instituts i
s’han donat 334 dotacions. S’han perdut moltes hores per la poca
dotació que han rebut els centres.
4.Es demana que es publiquin les adjudicacions de la prova pilot del
Maresme-Vallès Oriental.

El Departament diu que hi ha un problema informàtic, que només
ensenya les dades, però que no és una base de dades.
També informen de la possibilitat/voluntat de generalitzar la prova
pilot de substitucions pel curs 2016-17 en funció de la valoració,
canvis, propostes de l’Administració…podríen introduir-ho cap a
finals de curs a altres SSTT.
5.Tema IOC: Hi hagut problemas de cobrament (endarreriments) i
estan buscant la solució entre el Dept. d’Economia i el Dept.
d’Ensenyament suposen molts diners per a uns 840 professors/es .
6.Es pregunta pel cobrament del 4t estadi del personal interí i del
mes de juliol i el Dept. respon que no hi ha cap ordre del Dept.
d’Economia.
7.Es demana que els tutors a mitja jornada cobrin el càrrec sencer
diuen que no hi ha solució. ¿????
8.Obertura de la borsa per fer modificacions del 26 d’octubre al 3 de
novembre, darrera setmana de gener, darrera setmana de març i abans de
les adjudicacions d’estiu i al gener seguramente s’obrirà la borsa per a
gent nova.
9.Programa escola inclusiva: contractació fins al juliol de 287
persones (TEIS, vetlladors/es i TIS (tècnics integradors socials) s’han
guardat 33 nomenaments per a substitucions i renúncies.
Altres temes:
La JJPP de Barcelona Comarques ha demanat els criteris i els resultats
de les avaluacions del personal interí nou.
Modificació del EBEP on s’igualarà les víctimes de terrorisme amb les
de violència de gènere.
Jubilació: De moment es manté la jubilació voluntària als 60 anys
Mobilitzacions: Sinforma que al Garraf es va celebrar la III marxa sobre
els drets socials, amb accions i manifests referits en especial a la
repressió, sanitat i ensenyament.
Es van recollir les signatures se suport als encausats pel cas Montoro.
Lluís Bistuer (CCOO), Josep Riera (CGT), Jesus Martín (UGT), Àngels Gabarró
(USTEC-STES)

