Zona Vallès Occidental Sud
05.04.17 Ateneu de Cerdanyola (12.15h)
Assistència: Escola El Bosc (Barberà del Vallès), Escola Martí i Pol (Barberà del Vallès), Escola Elvira
Cuyàs (Montcada) Escola Can Serra (Barberà del Vallès), Institut Can Planes (Barberà del Vallès) i els
sindicats CCOO i CGT. S’excusen Escola Can Llobet (Barberà del Vallès) i el sindicat USTEC, Escola
Bellaterra (Cerdanyola), Escola El Martinet (Ripollet), Escola La Sardana (Badia del Vallès) i Escola Font
Freda (Montcada).

1. Valoració Debat Extraordinari Educació Pública
Feia temps que no s’organitzava una trobada d’aquesta mena amb tanta concurrència i diversitat d’actors de la
comunitat educativa i dels moviments socials. Una jornada extraordinària tant amb el format del debat com en
les aportacions. En efecte, amb pocs recursos però amb un gran esforç organitzatiu es va aconseguir que, en dos
espais simultanis, els assistents (180) -amb una seixantena d’intervencions- parlessin tant com els ponents -una
dotzena, on cap d’ells va esmerçar més de 15-20 minuts-.
Pel que fa al contingut cal destacar, també, l’esforç per combinar els diagnòstics i marcs conceptuals amb el
recull de greuges de casos i situacions molt concretes i amb les propostes alternatives. Aquestes se situen en
tres plans diferents per tal d’avançar vers la necessària transformació educativa: dins del respecte i compliment
de la legislació actual; en el context d’una nova legalitat; i en el de la desobediència i de la insubmissió. (Veure
les cròniques de 
Jaume Carbonell, Mònica Bergósi 
Pau Rodríguez
).
Properament s’editaran els videos i s’escriuran els debats que seran entregats a l’Ara és Demà. (
Ja estab editats i
publicats
).

2. Retorn paga 2012
El Departament ha anunciat que la devolució d’aquesta part de la paga (34,42%), que estava prevista que fos
inclosa a la nòmina del març, finalment es faci efectiva a la nòmina del mes d’
abril
. Justifiquen aquest retard en
que els pressupostos no estaven encara aprovats per incloure-la a la nòmina del març (un argument
qüestionable ja que al novembre se’ns va retornar una altra part amb els pressupostos prorrogats).
Restarà un 20,77% que poden retornar fins a la primera meitat del 
2018 i el retorn de les pagues del 2013 i del
2014 pels quals encara no hi ha data fixada (depèn de Funció Pública).
Els i les companyes jubilades abans de novembre si van sol·licitar el cobrament, no cal que ho demanin ara.

3. Cobrament juliol persones interines
Cal veure la concreció que fa el Departament. El personal substitut que hagi treballat un mínim de 6 mesos
aquest curs se li farà un nou nomenament al mes de juliol.
Requisits: haver treballat almenys un dia el 3r trimestre i realitzar un curs (de 30 hores, reconegut pel
Departament) durant el mes de juliol (s’ha de presentar matrícula i certificat d’assistència) o presentar-se a
oposicions.

4. Abel
El dia 20 abril de 2017 farà dos anys de la mort de l’Abel Martínez, que va perdre la vida intentant ajudar a
companyes i alumnat de l’Institut a on treballava com a professor substitut. No podem, ni ho volem oblidar.
Concentració, 19h Plaça Sant Jaume.

Resum Assemblea de zona Vallès Occidental Sud - Abril

Mostrem el nostre descord amb la campanya que ha fet al change.org el Sindicat de Professorat de Secundària.
L’accident de treball està reconegut ja pel Departament. I sobretot, estem d’acord en què més seguretat no és la
solució.

5. Sentències europees interinatge, oposicions, increment salarial
Es tracta d’un Acord entre CCOO, UGT i CSIF amb el govern de l’Estat i cal emmarcar-lo dins les sentències
europees que denunciaven l’abús de la temporalitat per part de de les administracions espanyoles i la proposta
de pressupostos espanyols.
●

●
●
●

NOMÉS ÉS UN ACORD. NO HI HA RES SEGUR. Cal esperar a veure que fan Govern i el Gobierno. Aquests
acords responen a la intenció d'aprovar els pressupostos estatals i a les sentències europees que
denunciaven l'alt grau de temporalitat de les administracions espanyoles.
L’acord parla del 100 % taxa reposició (s'han de cobrir totes les jubilacions)
S'ha de baixar del 30 al 8 % la taxa de precarietat (per la pressió europea), en tres anys (45.000 places).
No són places per les persones interines. S'ha de cobrir amb concurs oposició, tot i què es pot decidir
facilitar l'accés a les persones interines. Les comunitats autònomes tenen capacitat per fer certes
modificacions en la provisió d’aquestes places. Segurament, aquest concurs oposició ponderarà més el
mèrit del temps treballat anteriorment com a interina.

La intenció del departament és què les adjudicacions d’estiu, no es podrà congelar el número de la borsa.
●
●

●

S’han de publicar els decrets de convocatòria (el més probable és que les oposicions siguin pel 2018)
L'acord també parla d’un augment salarial del 1%. Un augment ridícul que ni tant sols frena la pèrdua de
poder adquisitiu que patim de forma crònica, atès el 3% d’increment de l’IPC que ara mateix estem
patint.
Insistim. Tot depèn de l’aprovació dels pressupostos de l’Estat i de la concreció que faci el Departament
d'Ensenyament

6. Amiant / fibrociment
47 centres del Vallès Occidental tenen amiant a les seves instal·lacions segons l’inventari realitzat pels tècnics de
Serveis Territorials (tot i què la majoria dels centres estan construïts abans del 2002, quan es va prohibir
l’amiant; molts, de fet, es van fer fa 30 o 40 anys). El fibrociment es va retirant en períodes vacacionals, a
excepció dels casos urgents, al ritme que els permet el pressupost (insuficient). Al ritme actual, tenen per 40
anys.
Cal aprovar un pla d’actuació al Parlament.
Notícia a El País(31/03/17)
PISSARRES
. Es va descobrir que algunes pissarres a Euskadi tenien fibrociment, aquí es va valorar quines
pissarres eren susceptibles de poder-ne tenir, també, i quines no. Es va enviar un llistat als centres, amb les
característiques de les segures i les sospitoses, per a que revisessin les seves pissarres. Als llocs on es van trobar
pissarres dubtoses o sospitoses, van anar- hi els tècnics a analitzar-les.
El problema és que han trobat que algunes pissarres que es consideraven segures, tenen fibrociment. I que hi ha
centres que no han revisat encara… Ara estan esperant ordres de via augusta per a l' actuació propera. Els
tècnics diuen que potser cal revisar tots els centres, però això no es pot assumir amb l' equip actual....
Les pissarres (amb amiant) es poden utilitzar amb normalitat en la pràctica docent sense cap tipus de risc
,
sempre que no s’hagin manipulat mecànicament o estiguin deteriorades (encara que cal insistir en els seus
perills potencials a causa dels gravíssims efectes que té sobre la salut humana). Cal identificar-les, contactar amb
un laboratori especialitzat perquè prengui les mostres i les analitzi, i si cal retirar-la (amb una empresa
especialitzada).
Nota tècnica tècnica informativadel Departament (abril 2016)
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7. Altres
a. Reunió CEPVOC
Reunió#EducacióPúblicaVallès- 6 d’abril, 18h a Cerdanyola

b. Camins
El 23 de març a l’Ateneu es va presentar «Camins»
: revista d’educació i pedagogia de la Publica a Cerdanyola.

c. Trasllats
Publicades les relacions de vacants definitives pel concurs de trasllats. Cal convertir en definitives les vacants
provisionals amb les variacions publicades a les relacions provisionals.

d. Sobreràtio
Totes les persones presents parlen de sobreràtios als seus centres.

Propera reunió, dimecres de 10 maig a l’Ateneu de Cerdanyola
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