Zona Baix Vallès Octubre
Assisteixen representants d’escoles Escola Elvira Cuyàs (Montcada), Institut Banús (Cerdanyola), Escola El Bosc (Barberà del
Vallès), Escola Miquel Martí i Pol (Barberà del Vallès), Escola El Martinet (Ripollet) i el sindicat CGT Ensenyament. Es disculpen
Institut El Forat del Vent (Cerdanyola), Escola La Jota (Badia del Vallès), Escola Fontetes (Cerdanyola), Escola Font Freda
(Montcada), Escola Marta Mata (Barberà del Vallès) i el sindicat UGT.

10.10.18 Ateneu de Cerdanyola (12.15h)
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1. Revertim les retallades?
Davant que el Departament d'Ensenyament no assegura que pel curs 2019-2020 s'aplicarà el retorn de la reducció de
la segona hora lectiva, signat en l'acord del 31 de gener, i que properament es començaran la negociació de la Llei de
Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2019 on s'ha d'introduir una partida per a aquesta i altres mesures...
Reivindicacions unitàries sindicats presents a la mesa sectorial d’ensenyament (amb propostes d’assemblees als
centres):
1. La reducció d'una segona hora lectiva per a tot el personal per a nosaltres és prioritària que s'apliqui per al
curs 2019-2020.
2. Conversió dels terços de jornada en mitges, la reducció de ràtios, la reducció de dues hores lectives als i les
majors de 55 anys, la reducció d'hores de permanència del professorat de secundària
, la reducció en el
reconeixement del 1r estadi de 9 a 6 anys, un pacte d'estabilitat per al col·lectiu interí, la retirada del decret
de provisió i perfils i de la intervenció de les direccions en la selecció del professorat, entre d'altres mesures
les veiem també completament necessàries per als treballadors i treballadores dels centres educatius
Al mateix comunicat es parla de fer assemblees als centres i de possible vaga en cas de que les millores no siguin
significatives.
Creiem que s’haurien d’afegir a les reivindicacions altres qüestions, destaquem la necessitat de més personal,
d’ampliar les plantilles de docents i de personal de suport a la docència (vetlladors, TEIS, TIS, …) i millores en la
formació permanent de totes.
USTEC proposa mobilització per l’increment del pressupost en educació pel dia 17 de novembre.
Des de CGT Ensenyament veiem que el context és molt semblant al de fa dos cursos, i efectivament els nous
pressupostos suposaran alguna millora. Creiem que és possible un salt qualitatiu en la inversió en educació als
propers pressupostos, no només per a l’aplicació de les mesures compromeses que ja haurien d’estar en vigor, sinó
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per satisfer moltes altres reivindicacions. La magnitud de la millora dependrà novament de l'organització i
mobilització del professorat. I esperem que si s’inicia aquest procés la continuïtat del mateix, les dates de les
mobilitzacions i si es desconvoquen o no a partir d’allò que ofereixi el Departament, també es decideixi
assembleàriament en lloc d’en despatxos a porta tancada.

2. Increment salarial: què i quan cobrarem
Aquest increment del nostre salari (inclòs el 0,2% addicional), emana d'un acord que es va signar a Madrid el passat 9
de març.
Alguns sindicats de la Mesa de Funció Pública, van signar un increment de l'1,95% dels nostres salaris, una nova
pèrdua de poder adquisitiu.
Hem de recordar que aquest increment té tres trams, i cada tram genera el dret a cobrar endarreriments:
➔ augment fix de l'1,5%, des de l'1 de gener de 2018
➔ augment variable del 0,25%, des de l'1 de juliol de 2018
➔ augment addicional aplicat a Catalunya del 0,2%
Aquest increment es farà efectiu de manera gradual, a les nòmines d'octubre, novembre i desembre.
➔ octubre: es fa efectiu l'increment de l'1,75% del nostre salari i cobrarem els endarreriments generats des de
l'1 de juliol
➔ novembre: cobrarem els endarreriments generats des de l'1 de gener fins el 30 de juny
➔ desembre: es fa efectiu l'increment acordat de l'1,95% del nostre salari. Cobrarem els endarreriments
d'aquest 0,2% generats des de l'1 de gener (pagament únic de 70,56 euros)

3. Cobrament del 100% durant les incapacitats temporals
Estem a l’espera de la concreció normativa d’aquest acord que sembla que deixarà sense efectes les 30 hores
d’absència per motius de salut i, per tant, tornarà l’obligatorietat de passar pel metge en qualsevol tipus
d’indisposició.

4. Personal de suport a la docència
Tenim una sensació generalitzada de que les necessitats educatives especials no queden cobertes. Calen més
vetlladores i personal de suport i amb millors contractes, també a les hores de menjadors. Cal millorar també la seva
formació i especialització.
L’escola inclusiva que volem ha de passar necessàriament per garantir que l’atenció de les necessitats educatives de
tot l’alumnat amb el desplegament de tots els recursos humans i materials necessaris.

5. Reclamació del retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat
L’Agència Tributària ha vingut defensant que la prestació durant el permís de maternitat havia de tributar en l’IRPF
com a rendiment del treball. El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina que les prestacions públiques per
maternitat percebudes de la Seguretat Social estaran exemptes de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques»
i obre la porta a la possibilitat de reclamar la devolució d’aquests diners deixats de percebre.
L'Agència Tributària anunciarà en dies el procediment per reclamar la devolució de l'IRPF per maternitat.
El termini per modificar la declaració de la renda és de quatre anys pel que les interessades poden reclamar els
diners tributat des de l’any 2014 en endavant. És a dir, que per al període de 2014, el termini acabarà al 31 de
desembre de 2018.
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Per sol·licitar la recuperació del que s’ha pagat cal fer-ho directament a l’Agència Tributària o bé personalment o a
través del seu web.
Tot i que expressament aquesta sentència no ho resol el cert és que considera exempta la maternitat per complir els
requisits de l’article 7 h) de la Llei de l’IRPF que estableix que estan exemptes les prestacions públiques «pel
naixement, part o adopció» de fills o filles, per tant entenem que això es pot extrapolar perfectament a la prestació
percebuda per paternitat.
Si encara l’estàs cobrant caldrà veure si la Seguretat Social deixa de fer retencions, doncs al ser ara ja un ingrés
exempt no procedeix que s’efectuïn les mateixes. En cas que continuïn practicant retencions recomanem presentar
un escrit demanant que deixin de fer-les.
FORMULARI DE REGULARITZACIÓ DE RETENCIONS

Informació del Col·lectiu Ronda (amb models de reclamació)

6. Altres
a. Concurs de trasllats
Orden EFP/1015/2018, de 1 de octubre, por la que se establecen las normas procedimentales aplicables a los concursos de traslados de ámbito
estatal, que deben convocarse durante el curso 2018/2019, para personal funcionario de los Cuerpos docentes contemplados en la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa.

Les sol·licituds s’ha de fer del 6 al 27 de novembre. Esperem la convocatòria
catalana per a finals de mes.

b. 8 de març
El moviment feminista convocarà vaga feminista el 8 de març. L’Assemblea de zona
manifesta que seria d'agrair la convocatòria d’una vaga unitària.

c. Debat extraordinari per l’Educació Pública
Dissabte 27 d’octubre de 10 a 18.30h a l’Institut Bisbe Berenguer de l’Hospitalet de
Llobregat.
El
tema
escollit
és
Segregació(ns).
Més
informació:
https://www.debateducaciopublica.net/
Recordem que a Cerdanyola, estan ja treballant en l'organització de la segona edició
de Educant per la vida. Matinals d'Educació a Cerdanyola del Vallès.

d. Assemblea d’interines
Propera assemblea el 18 a les 19h a l’EOI Les Drassanes.

e. Eleccions Consells Escolars
Calendari del procés electoral
● Inici del procés: a partir del dia 5 de novembre de 2018
● Constitució de les meses electorals: abans del dia 14 de novembre de 2018
● Votacions: entre els dies 26 i 30 de novembre de 2018, ambdós inclosos
● Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres:
abans del dia 21 de desembre de 2018
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f. Sensors temperatures a les aules
Ens informen que les escoles de Montcada han integrat a algunes aules sensors tèrmics, per mesurar la temperatura.

g. Pissarres sospitoses de contenir amiant
S’estan realitzant visites d’avaluació higiènica per comprovar pissarres sospitoses de contenir amiant.

h. Menjadors
La FAPAC proposa fer un front comú per aturar el decret. Pel que fa al model de gestió, el Dept. creu que l’única
opció és la de la contractació pública mitjançant concurs públic i això suposa que seran les direccions, els
ajuntaments o els consells comarcals qui signaran el contracte públic amb l'empresa adjudicatària.
El servei de menjador ha de ser gratuït i universal i ha de vincular el dret a l'educació amb el dret a l'alimentació. En
quan al model de gestió, considerem que la gestió directa per part del Departament ajudaria a aconseguir l'objectiu
anterior, però en la reunions han rebutjat rotundament aquesta opció.
Assemblea Plataforma SOSMenjadors20 octubre a l’Espai Marfà de GIRONA de 10h a 14h.

7. Calendari Assemblees de Zona
Calendari de zona primer trimestre curs 18-19. Ateneu de Cerdanyola, 12’15 hores

Dimecres 14 de novembre
Dimecres 12 de desembre
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