Zona Vallès Occidental Sud
10.05.17 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 Llobet (Barberà del Vallès) i els sindicats USTEC i CGT. S’excusen Escola
Bellaterra (Cerdanyola), Escola El Martinet (Ripollet), Escola La Sardana (Badia del Vallès) i Escola Font
Freda (Montcada).

1. Oferta d’ocupació pública. Oposicions?
Després de sis anys sense oposicions, diversos factors poden forçar els governs de l’Estat i de la Generalitat a
treure a concurs milers de places docents durant els propers tres anys. Depenent del procediment que es faci
servir, aquest procés pot permetre tant que una majoria de l’actual personal interí passi a ser personal
funcionari com que perdin les places que actualment ocupen.
Estem convençudes que la pressió que exercim serà la clau perquè es prioritzi l’accés a les persones que ara
ocupen aquestes places.
La publicació de l'oferta comporta la obligació de convocar els corresponents processos selectius per les places
compromeses en els terminis legalment establerts.

Fem una crida a tot el professorat a organitzar assemblees i mobilitzacions per tal d’exigir:
- Accés a la funció pública per concurs de mèrits que prioritzi els serveis prestats.
- Garantia d’estabilitat a tot l’actual personal interí i substitut sense requisits addicionals.
- Increment de plantilles per millorar la qualitat de l’ensenyament públic i permetre la incorporació de nou
personal docent.
- Substitucions des del primer dia, reducció de ràtios i millora del suport a la docència, Cap de les reducció de
jornada inferior a mitja jornada, la reducció de les dues hores lectives (ja per al proper curs).
Cal mobilitzar-se per garantir ll’estabilitat del personal interí i substitut però, en vista dels darrers acords
acceptats pels sindicats de la mesa, desconfiem del que pugui sorgir d’allà. Hem de pressionar per tal de garantir
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l’estabilitat de totes les persones que actualment ocupen vacant o que fan substitucions sense contrapartides ni
requisits addicionals.
USTEC defensa un sistema d´accés diferenciat 
per al personal interí que obri la porta a la plena funcionarització i
no suposi un ERO que deixi al carrer milers de docents que ja han demostrat la seva capacitat en anteriors
processos. Una via d’accés diferenciada en què els mèrits dels serveis prestats es tinguin en compte en la fase
d’oposicions, supòsit que l’acord estatal prohibeix. Es tracta d’una possibilitat recollida en l’EBEP, segons el qual
poden ser compatibles un seguit de convocatòries amb un accés diferenciat per consolidar el professorat interí i
d’altres amb ingrés lliure que ofereixin la resta de vacants.
Tampoc cal renunciar, tal com ja va succeir el 2007, a la via transitòria dintre d’un sistema ordinari de
convocatòria de places que flexibilitzi el sistema de concurs-oposició perquè no sigui eliminatori i la baremació
dels serveis prestats arribi al 50% en la fase del concurs.
CGT defensa que les places a concurs siguin ocupades mitjançant concurs de mèrits (sumatiu i no eliminatori)
que prioritzi l’experiència docent, i a on la capacitat docent sigui avaluada en la seva pràctica real i amb
participació del màxim de persones possible per reduir l’arbitrarietat que actualment es pot donar tant en les
oposicions (amb tribunals amb criteris diferents) com a l’avaluació d’interins i interines (quan el pes de la
valoració el té només un/a inspector/a i director/a).
Aquest sistema de concurs seria perfectament assumible mitjançant la creació de comissions d’avaluació àmplies
als mateixos centres i permetria avaluar els elements veritablement necessaris per a l’exercici de la funció
docent.
Entenm que estem en una situació en què cal pressionar perquè el sistema d’accés sigui el màxim de beneficiós
per al col·lectiu d’interins/es i per això cal organitzar-se i mobilitzar-se per aconseguir-ne la CONSOLIDACIÓ.
CGT organitza un xerrada informativa sobre la qüestió dijous
18 de maig a les 18 al local de CGT (Via Laietana 18, 9ª
planta i s’ofereix a anar al vostre centre a parlar amb
vosaltres sobre les següents qüestions relacionades amb
aquestes notícies:
- Situació actual: places formalitzades, previstes, possibles...
- Com garantir l’estabilitat del personal interí. Oposicions vs.
Concurs de mèrits.
- Com ens organitzem per aconseguir-ho?
L’Assemblea Groga convoca concentració i assemblea
d’interines el 25 de maig a les 18h a Plaça Sant Jaume.

2. Curs per cobrar l’estiu
(persones interines i
substitutes)
Al professorat sense nomenament al juliol i a l’agost se’ls
formalitza un nomenament al juliol si es troben en la
situació següent:
➔ haver treballat com a substituts durant els mesos
d’abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
➔ haver prestat serveis com a substituts durant el curs
(almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de
2017) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d’Ensenyament.
El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació
Permanent del Departament d’Ensenyamento en altres activitats reconegudes.
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La formació s’acredita amb la presentació, fins al 22 de juny, del full d’inscripció a l’activitat i, després de fer-la,
del certificat corresponent (abans del 30 de setembre).

3. Canvis normativa borsa / substitucions
El 16 de maig es publicarà el número de barem de la borsa a partir del que consti al registre informàtic el 10 de
maig. Del 16 al 29 de maig s’obrirà un termini de reclamacions i durant la primera quinzena de juliol es publicarà
el número definitiu a partir del que consti al registre informàtic el 30 de juny.
Es manté que del 16 al 29 de maig es podran modificar les dades de la borsa. En aquest mateix període al
personal substitut sense serveis prestat podrà demanar la confirmació de continuar-hi.
Els darrers canvis introduïts pel Departament d'Ensenyament en la regulació de les adjudicacions provisionals i
la modificació de dades de la borsa precaritzen encara més les condicions laborals del professorat interí i
substitut.

● Modificació en la presa de possessió dels interins en situació d' incapacitat
temporal o llicència per infantament/adopció
El personal interí nomenat que tingui vigent una llicència d'infantament, adopció o incapacitat temporal no
gaudirà dels efectes econòmics ni administratius fins la seva presa de possessió al centre. És a a dir, el
Departament transfereix a la Seguretat Social la responsabilitat a l'hora de retribuir econòmicament els
treballadors, es desfà de qualsevol vincle fins a la seva incorporació a la feina i no aclareix si el temps que
transcorre fins a aquesta data computarà com a serveis prestats a borsa.

● Modificació congelació del número de la borsa
Fins al 23 de juny el personal interí i substitut podrà sol·licitar la congelació del número de la borsa i, per tant, no
ser nomenat en aquest procediment d’adjudicacions d’estiu. Ara bé, la congelació pot ser denegada i, a més,
s’elimina la possibilitat de congelar-ne el número si es té una altra feina.

4. Adjudicacions d’estiu
Terminis
● Presentació de sol·licituds (personal interí): 16 a 29 de maig de 2017
● Presentació de sol·licituds (funcionaris de carrera): 30 de maig a 12 de juny
● Presentació de sol·licituds (professors acollits a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos
laborals): 23 de maig a 9 de juny de 2017
● Presentació de sol·licituds (professors que ha superat el procés selectiu): 26 de juny a 3 de juliol de 2017
● Propostes de les direccions dels centres: 15 a 28 de juny de 2017
● Publicació de la resolució provisional de destinacions: juliol de 2017
● Termini per presentar reclamacions: 3 dies a partir de la publicació de la resolució provisional
● Publicació de la resolució definitiva de destinacions: juliol de 2017
Principals novetats i nous criteris
● Apareix com a nou col·lectiu el personal que ha superat el procés selectiu de 2017. Quedarà sense
efectes la seva sol·licitud anterior i haurà de fer una de nova del 26 de juny al 3 de juliol de 2017.
● S’inclou en l’adjudicació prèvia la provisió de llocs referits a escola inclusiva (IFE i AIS) i Programes de
formació professional (PFI-PQPI; PTT).
● Participació forçosa del PERSONAL INTERÍ (30 peticiona a llocs de jornada completa i 10 a llocs a mitja
jornada).
● El personal interí pot demanar especialitats docents que tingui reconegudes malgrat no constin
demanades a la borsa.
● El personal interí, en la fase d’elecció, podrà demanar llocs de treball específics amb perfil professional
malgrat no li consti acreditat a l’aplicatiu en el moment de formalitzar la sol·licitud. Per obtenir
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destinació en aquests llocs sí serà imprescindible que l’acreditació del perfil professional consti en el
registre en el moment de procedir a l’adjudicació de destinacions.
S’inicia un procediment amb REQUISIT D’ENTREVISTA per ocupar llocs de treball específics o ordinaris en
centres de màxima complexitat (quan no siguin propostes de continuïtat de docents que hagin estat 4
mesos el curs anterior). El Departament publicarà aquestes places, els aspirants enviaran disponibilitat
(podent adjuntar currículum) i la direcció escollirà a qui entrevista amb un mínim d’una entrevista si hi
ha un o dos candidats i de dues entrevistes si n’hi ha més.
No s’adjudicarà destinació a llocs de treball ordinaris en CMC (màxima complexitat) en la fase d’ofici ni
a partir de peticions col·lectives de municipi, zona o comarca.
El personal interí no podrà sol·licitar desistiment de participació a la fase d’elecció si consta com
“disponible” a la borsa.
Es modifica la presa de possessió de les persones interines amb llicència d’infantament o adopció o
d’incapacitat temporal a 1.9.2017. mantindrà el dret a la seva destinació per al curs 2017-2018, i els
efectes administratius seran els del dia de la seva presa de possessió efectiva al centre.

5. PGE 2017. Interines: límit 3 anys
El projecte dels PGE per a 2017, en el seu article 19.2, determina que el
contracte del personal interí no podrà ser superior a tres anys. L'aprovació
d'aquesta mesura, que s'estableix com a legislació bàsica estatal i d'obligat
compliment per a totes les administracions públiques, significarà que un
mateix empleat públic (personal temporal, personal funcionari interí o
estatutari temporal) no podrà estar contractat per una mateixa administració
pública durant més de tres anys.
Tothom planteja la necessitat que s'aclareixi el punt i que s'expliciti
clarament quines serien les conseqüències reals de la seva aplicació (ja que
són possibles diferents interpretacions).
Malgrat l'esmena parcial de darrera hora de l'article 19, considerem que
l’aprovació dels pressupostos generals de l’Estat, suposem un atac als serveis
públics i als drets de les treballadores que els presten.
CGT convoca una concentració per dimecres 7 de juny a les 18h davant
delegació del govern de Barcelona.

6. Altres
● Oberta borsa del personal laboral. Fins el 21 de maig.
● 11 de maig Vaga Alumnat. Prou Taxes Abusives
● Vaga activa de Personal Docent i Investigador de la Universitat de Barcelona. 16
de maig
● Protocol detecció radicalització islamisme (PRODERAI)
El protocol ja s’està aplicant. Pensem que es la seva aplicació es tracta clarament d’una situació de racisme
institucional i que potencia l’islamofòbia.

● Concurs de trasllats secundària
Es pot consultar la llista d’adjudicació definitiva. https://t.co/WW5S22LZMR https://t.co/dhT60wQm8o
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