ACTA ASSEMBLEA DE ZONA DE PROFESSORAT DEL VALLÈS OCCIDENTAL SUD.
8 de maig de 2013
ORDRE DEL DIA
1. Vaga 9 de maig: organització i serveis mínims. Dades seguiment
2. Informació mesa de “negociació”.
3. Adjudicacions d'estiu.
4. Jornades “VALLÈS per l'EDUCACIÓ PÚBLICA”(JVEP).
1. VAGA 9 DE MAIG.
Es convoca manifestació central a Barcelona a les 12'30h a la Plaça Universitat.
A Badia i Barberà hem quedat en agafar el tren de les 11'40h. Convidem a Montcada i
Ripollet a afegir-se a aquesta convocatòria munits més tard per a anar en bloc a BCN al
mateix tren.
A la tarda, CGT convoca una assemblea de professorat per parlar de continuïtat a la vaga
del 9. 17'30h aula 203 de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona..
L'assemblea d'interins i substituts fa el propi convocant una altra assemblea: mateixa hora
a la casa de la solidaritat (c/vistalegre 25, BCN).

Les AMPAS de RIPOLLET i CERDANYOLA convoquen manifestació a les seves
poblacions a la tarda. En el cas de Ripollet a les 16'30h a la Plaça Pere IV (Mercadona).
DADES DE SEGUIMENT DE VAGA DE LA NOSTRA ZONA
CENTRE

SEGUIMENT DE LA
VAGA
(QUANTS
FAN VAGA DEL
TOTAL
DE
LA
PLANTILLA)

CENTRE

SEGUIMENT DE LA
VAGA
(QUANTS
FAN VAGA DEL
TOTAL
DE
LA
PLANTILLA)

BELLATERRA

18 de31

FONTETAS

1?

CAN SERRA

30 de 30

SALTELLS

TOTES

CAN LLOBET

15 de28

XARAU

9 de 32

ELISA BADIA

18 de 29

T. GUIERA

5? de 30?

EL BOSC

9 de 32

IES BANUS

20? DE 50?

COLLSEROLA

6 de 29

IES MIMÓ

30 DE 70?

MARTÍ I POL

9 de 30

LA SÍNIA

TOTES

MARTA MATA

NINGÚ de 15

IES
LLUIS 25 de 70
COMPANYS

SERRAPARERA

11? de 36

IES CAN MAS

5 de 55?

SAN MARTÍ

4 de 19

JOTA

16 de 32

TATCHÉ

13 de 32

SARDANA

TOTES

MAS RAMPINYO

TOTES

MUÑEIRA

10 de 17

GASSÓ

TOTES

ESCURSELL

TOTES

PINETONS

TOTES

GINESTA

16 de 25

ELVIRA CUYÀS

TOTES

ANSELM CLAVÉ

23 de 30

FONT FREDA

10 de 21

VIVER

TOTES MENYS 4

MITJA COSTA

TOTES

REIXAC

55,00%

2. MESA
Els sindicats USTEC i CCOO denuncien que la mesa no és de negociació, i que el
Departament es dedica a presentar les seves propostes sense acceptar cap tipus de
modificació.
3. ADJUDICACIONS ESTIU
2. Novetats adjudicacions d'estiu 2013-2014
Per a les adjudicacions d'estiu de les vacants del curs 2013-14 no entrarà en aplicació el
Decret de provisió i plantilles que ara tot just es comença a "negociar".
Els principals canvis que hi ha són:
- La direcció decidirà quin propietari provisional o quina comissió de serveis es quedarà en
el cas que hi hagi una reducció de vacants en un departament o especialitat en fixar un
ordre en les confirmacions (sembla com si el Decret de provisió i plantilles se'l fessin a
sobre...)
- En la resta de fases o desempats els propietaris provisionals passaran davant de les
comissions de servei.
- En la concessió d'una nova comissió de serveis només s'adjudicaran destinacions de la
mateixa especialitat que la del lloc on tenen la destinació definitiva o en propostes a aules
d'acollida o USEE.
- Eliminen la prioritat del col·lectiu del funcionari de carrera amb la condició legal de
disminuït reconeguda o que va superar les oposicions en el torn de reserva per a
disminuïts. Tot i que mantenen per al personal funcionari de carrera la prioritat per
adaptació del lloc de treball que dóna l'article 25 de prevenció de riscos laborals, per a la
qual s'haurà de fer instància presencial junt amb les peticions de centres i municipis que
compleixen l'adaptació. Si es presenta la sol·licitud telemàtica individual es renuncia a
l'adaptació del lloc.
- Eliminen la prioritat del col·lectiu interí amb la condició legal de disminuït reconeguda.
S'ha exigit per a aquest col·lectiu el manteniment de la prioritat i que l'article 25 si s'aplica
al funcionari de carrera en aquestes adjudicacions no només és d'aplicació al personal
funcionari de carrera sinó a tot treballador/a encara que sigui del sector privat.
- Tot el personal interí que durant el curs actual 2012-2013 ha format part d'un equip
directiu cessa al finalitzar el curs enguany i no podrà tornar-ho a ser de cara al curs vinent.
- Enguany l'únic tipus de centre que no demanes en consignar un codi de municipi o zona
són els centres o aules de formació d'adults. En l'adjudicació d'ofici del funcionaris és
possible assignar aquestes places de centres especials (CAEP, centres d'educació
especial, llocs itinerants d'escoles rurals...) que en anteriors convocatòries calia demanar
expressament amb el seu codi de centre.
Els terminis que tenen previstos són els següents:
Personal interí i substitut: del 22 de maig al 4 de juny de 2013 (que també serà període

de modificació de dades de la borsa i termini de reclamació del número de barem)
Funcionari de carrera i en pràctiques: del 30 de maig al 13 de juny de 2013.
Personal acollit a l'article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 24
de maig al 14 de juny de 2013.
Propostes de direccions: del 17 de juny al 2 de juliol.
El Departament preveu que surti la resolució provisional de les adjudicacions a mitjan juliol
i la definitiva cap a finals.
4. JVEP:

El proper 18 de maig al matí, IES GORGS. DE 10h A 14'30h. les noves
JVEP 2, amb Ester Vivas
(http://esthervivas.com/).
Podeu consultar com van anar les JVEP 1, ara fa un any, aquí
>http://sindicat.net/voc/les-jvep-van-resultar-un-exit-de-participacio-amb-unes-200persones/ — a Cerdanyola del Vallès.

Inscripció gratuïta aquí -->
https://docs.google.com/forms/d/1zPZAwVpEgBBzBhjy5QrqMCU1YYB7irKotpj449CAzM/viewform

--

