Zona Vallès Occidental Sud
9-11-16 Ateneu de Cerdanyola
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola La Sardana (Badia del Vallès),
Escola El Martinet (Ripollet), Escola Elvira Cuyàs (Montcada), Escola Can Serra (Barberà
del Vallès), Escola Can Llobet (Barberà del Vallès), Escola Bellaterra (Cerdanyola), Escola
Mas Rampinyo (Montcada) i els sindicats USTEC, CCOO i CGT. S’excusa Escola Miquel
Martí i Pol (Barberà del Vallès)

1. 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.
CCOO i altres organitzacions convoquen manifestació pel dissabte 19 de novembre, per uns
pressupostos socials, a les 17.30h a Plaça Urquinaona.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) convoca jornada de lluita pel 17 de novembre.
Els sindicats recorden la proposta unitària de mobilització per revertir les retallades als pròxims
pressupostos.
Els representants sindicals estan visitant els centres informant de la proposta i ja s’estan fent
assemblees als centres. Es comença a parlar de Vaga.

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
per decidir futures mobilitzacions. Animem a les assistents a la reunió de zona a convocar
assemblees als seus centres, amb la participació dels 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.
Ara tenim l’oportunitat d’arribar al punt d’inflexió que tant necessitem i començar a guanyar en lloc
de seguir perdent.

2. Concurs de trasllats
Parlem del concurs de trasllats i resolem algunes dubtes que sorgeixen. Termini presentació sol·licituds fins el
28 de novembre.
●

●

Com sempre, coneixes les vacants un cop finalitzat el procés de sol·licitud. Des de fa molt anys el
professorat participa “a cegues” en el concurs de trasllats, fent peticions a centres, municipis o
comarques sense conèixer si hi ha vacants en cada destí demanat. Les vacants es publiquen un cop ha
sortit la publicació d’adjudicacions provisionals.
El fet que només s’ofereixin llocs de treball ordinaris significa una retallada important del total de
vacants que haurien de sortir d’una banda, a la vegada que es fa una reserva de les vacants de llocs de
treball específics estructurals per a la configuració d’una part de la plantilla a discreció de les
direccions, segons els disseny del decret de provisió de llocs de treball.

●

Tal i com es preveia, l’aplicació de la LEC permet reservar una part de les vacants perquè les direccions
puguin triar professorat segons el “perfil” o determinar llocs de treball singulars, que com ja hem
pogut veure és un mecanisme per desenvolupar el decret de provisió de llocs de treball en el foment
de la privatització i la jerarquització dels centres públics.

3. Sentències eurepees sobre la contractació de personal interí
La Sentència fa referència a les indemnitzacions. Cal esperar a veure si tindrà abast particular o general. Des
dels sindicats s’està mirant quina serà la millor manera de gestionar-ho i es lluitarà per a que la sentència
tingui efectes sobre tot el personal interí.
CCOO informa que han engegat una campanya a nivell estatal, nacional i també del sector per començar a
assessorar al personal temporal dels sectors privats i personal interí/substitut dels sectors públics.

4. Mesa de la funció pública
CCOO i USTEC (com a membres de la Mesa de la funció pública) ens informen dels continguts de la última
Mesa.
●

●

Constitució dels grups de treball derivats de l’Acord de 9 de juny de 2016.
1.- Grup IT, FAS, productivitat (inclós estadis) i pagues 13 i 14.
2.- Grup de Borses de treball (condicions comunes respectant particularitats), oferta d'ocupació i
reducció de temporalitat i taxa de reposició màxima que permeti la legislació actual.
Paga extra 2012: 2016 (novembre) el 20,77%, 2017 el 34,42%, 2018 el 20,77%.

5. EFEC - Eduquem per una economia crítica i plural
L’EFEC (Educació Financera a les Escoles de Catalunya) és un programa organitzat per una fundació privada:
l’Institut d’Estudis Financers. Al seu patronat, a més del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat
de Catalunya hi trobem entitats com Banc Sabadell, Santander, BBVA, CatalunyaCaixa, Caixabank… Els tallers
els imparteixen «voluntaris»: es tracta de treballadors en actiu o jubilats del món de les finances.
S’informa de la campanya que plataforma PLEEC (Plataforma per una educació en economia crítica) està
portant a terme. http://educaciocritica.cat/ Les entitats, plataformes, associacions i sindicats membres de la
Plataforma considerem que l’educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb el discurs de les
entitats financeres que han estat un dels elements responsables de la crisi. La campanya conjunta “Eduquem
en una economia crítica i plural”, està servint per denunciar i fer conèixer la realitat d’aquest conveni, amb
l’objectiu final de fer fora els bancs dels centres educatius.
USTEC demana informació sobre quins centres s’han adherit a la campanya i quins formen part del programa.

6. Convocatòria oposicions primària
Evidentment la convocatòria d’oposició és necessària. No hi ha cap anunci d’oposicions per primària i en tot
cas serien pel 2018.

Propera assemblea: 14 de desembre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola.
Assemblea de zona Vallès Occidental Sud

