Zona Vallès Occidental Sud
5-10-16 Ateneu de Cerdanyola
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola La Sardana (Badia del Vallès),
Escola Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès), Escola El Martinet (Ripollet), Escola Font
Freda (Montcada) Escola Elvira Cuyàs (Montcada), Escola Can Serra (Barberà del Vallès)
Escola Can Llobet (Barberà del Vallès) i els sindicats USTEC i CGT.

1. Roda de centres. Incidències d’inici de curs.
Existeixen una sèrie de mancances que es repeteixen a la majoria de centres:
●

●
●
●
●

●
●

Retardament en la incorporació de substitutes (sobretot a mitja jornada i terços). Recordem que la
consellera declarava que s’havien incorporat dos dies abans de començar el curs, quan en realitat
estem parlant d’un retard de 8 dies. Perquè haurien d’estar des de l’1 de setembre per a poder
incorporar-se a la plantilla i poder treballar amb el temps mínim en aquelles tasques organitzatives
necessàries per conèixer el centre, el seu projecte, traspàs informació d’alumnes, etc..
En general no s’ha perdut plantilla, i les escoles que han protestat d’alguna manera alguna cosa
aconsegueixen.
Les reduccions del i les més grans de 55, plantegen un problema perquè no es substitueixen.
Pèrdua o quantitat insuficient d’hores de vetlladora per atendre alumnat amb NEE.
S’està utilitzant el pla pilot de substitucions i fent entrevistes per poder triar perfils concrets, tot i què
potser no acaba d’agradar. Es parla de les possibles perversions del sistema: direcció buscant
substitutes amb perfil no embarassada.
En general, l’inici de curs ha estat millor que el curs passat. Estem conformats tot i que les retallades
continuen.
En general, troben que els canvis als governs municipals ha beneficiat determinades actuacions a les
escoles.

2. Mobilització pressupostos
●
●
●

L’Assemblea Groga prepara una manifestació pel 12 de novembre, a les 17h a Plaça Urquinaona,
reivindicant el 6% de PIB per educació als Pressupostos.
Es valora com relativament negativa la concentració del 20 de setembre, poca gent i moltes delegades
sindicals.
Els sindicats informen sobre la proposta unitària de mobilització per revertir les retallades als pròxims
pressupostos.

Entre finals d’octubre i començaments de novembre entraran a debat els pressupostos del proper
any 2017 a Catalunya. I ho faran en una situació política molt concreta: amb un Govern amb certa
vulnerabilitat davant de la mobilització i de les reivindicacions que les acompanyin. A finals del curs
passat ja vam aturar alguns intents de noves retallades, amb una mobilització menor que en cursos
anteriors. Creiem que ara, en el marc de l’aprovació dels propers pressupostos, tenim una gran
oportunitat per començar a revertir les retallades.
És imprescindible que fem un esforç per reactivar les assemblees als centres i l’assistència a les
assemblees de zona o a les assemblees de treballadores de l’educació que es puguin convocar per
debatre com revertim les retallades i com evitem que puguem patir-ne més. I és molt important
que ho fem ara perquè estem en un moment clau.

Proposta
Els sindicats de l’educació pública a Catalunya hem acordat convocar assemblees als centres a

l’octubre per decidir mobilitzacions. Animem a les assistents a la reunió de zona a convocar
assemblees als seus centres, amb la participació del representants sindicals, per poder plantejar la
situació actual i la necessitat de dur a terme mobilitzacions.
Pensem que val la pena l’esforç perquè ara tenim l’oportunitat d’arribar al punt d’inflexió que tant
necessitem i començar a guanyar en lloc de seguir perdent.
Ustec si convoca la vaga, lluitarà perquè aquesta surti endavant amb força, però a nivell de
territoris el que expressa la gent als centres en aquests moments, és un baix interès per secundar
vagues. Així i tot es veu amb interès que es facin assemblees als centres per determinar quin tipus
de mobilització prefereix el professorat.
Tampoc veuen clara la vaga, majoritàriament, la gent de l'assemblea de zona.
CGT pensem que el debat de pressupostos 2017 representa una oportunitat per revertir les
retallades i començar a guanyar
● animem a fer assemblees als centres a l'octubre per poder plantejar la situació actual i la
necessitat de dur a terme mobilitzacions
● animem a tots els centres a participar de les reunions de zona
● ens oferim per passar pels vostres centres per donar informació o participar de les
assemblees
● defensem que, més enllà dels nous pressupostos i per revertir totes les retallades
acumulades i aturar la LOMCE i la LEC caldrà continuar construint mobilitzacions massives,
contundents i continuades. I que per fer-ho, hem de seguir reconstruint els espais
d’organització i debat als centres i a les zones.
Ara tenim l’oportunitat d’arribar al punt d’inflexió que tant necessitem i començar a guanyar en lloc
de seguir perdent.
(Adjuntem “Algunes dades sobre retallades i pressupostos” i el document unitari dels sindicats amb
la proposta).

3. Convocatòria oposicions
Avui 5 d’octubre s’ha obert el termini de presentació de sol·licituds pel concurs oposició per a l’ingrés i accés a
la funció pública docent de 300 places de funcionaris docents dels cossos de professors d’ensenyament
secundari i de professors tècnics de formació professional. El termini acaba el 24 d’octubre.
RESOLUCIÓ ENS/1814/2016, de 18 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i
accés a la funció pública docent.

4. Avaluació
Les escoles exposen que el curs passat el Departament va iniciar la implantació de l’ESFERA, un nou aplicatiu
de gestió. Van comprometre’s a proporcionar la formació necessària per tal d’utilitzar el nou sistema. Hem
començat el nou curs i no en saben res sobre aquesta formació. Es farà la formació? S’utilitzarà el nou sistema
o el SAGA?

5. Espais sindicals als centres
A algun centre ens trobem amb poc espai per treballar. Pensem que és fonamental per desenvolupar la nostra
tasca sindical el respecte i la cura d’aquest espais.

6. Materials
Els sindicats presenten els seus materials
USTEC.
● Eina Interines i Substitutes
●
●

Inici Curs
Els guanys judicials d'USTEC·STEs fan que per fi el Departament tramiti el cobrament del 4t i 5è estadi del
personal interí.

●

EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DICTADA PEL TRIBUNAL SUPERIOR (PAGA EXTRA DEL 2012) Full
PERSON AL LABORAL

CGT. Destaca les dues últimes Esquerdes: una sobre la proposta de mobilització per revertir les
retallades als pròxims pressupostos -És el moment de començar a guanyar, revertim les retallades als
propers pressupostos!!- i una altra en en relació a les recents decisions europees sobre la contractació
temporal (interinatges) (amb la recomanació de que no iniciar recursos personals).

7. Altres
●
●

Pregunta sobre com comptabilitzar els patis a les persones amb un horari amb reducció.
Dades relacionades amb els pressupostos extretes de l’informe Bofill (adjunt)

Acords:
● Mirarem de resoldre els dubtes plantejats per les escoles (comptabilització dels patis a un horari amb
reducció i aplicatiu avaluació).
● Celebrem la bona assistència a aquesta reunió de Zona i animem a la participació a les zones i a la
celebració d’assemblees de centre per debatre reivindicacions i accions per revertir les retallades als
pressupostos.
● Recordar els centres la importància d’enviar algun/a representant a l’assemblea de zona.

Propera assemblea: 9 de novembre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola.
Assemblea de zona Vallès Occidental Sud

