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13 d’abril:

ES CONSTITUEIXEN
LES JUNTES DE PERSONAL
El proper 13 d’abril es constitueixen les Juntes de Personal. La formen les persones electes a les votacions
del 4 de febrer. En aquesta primera reunió s’ha d’elegir president/a i secretari/a i establir els mecanismes de
funcionament de la Junta.
La Llei 7/2007 de l’estatut bàsic de l’empleat públic, fixa funcions de la Junta de Personal com ara: les de rebre informació
sobre la política de personal, dades sobre retribucions, evolució de l’ocupació, sancions de faltes greus, jornada laboral i
horari, vacances i permisos, vigilar el compliment de les normes en matèria de condicions de treball i prevenció de riscos
laborals...
Cada Junta de Personal vota una comissió permanent que té cada trimestre una reunió amb els S.T. corresponents per tal
de ser informat i escoltat.
Certament que la nostra experiència dels darrers quatre anys és que l’administració intenta negar informacions a les que
tenim dret i que son fonamentals per saber la situació del professorat, per la qual cosa la CGT va presentar denúncia a
Treball per incompliment, que s’està tramitant.
Hi ha un nivell superior de negociació entre sindicats i el Departament, on es tracten els temes que afecten a tot el
professorat de Catalunya: són les Meses Sectorials. La Mesa Sectorial d’Ensenyament la componen els sindicats que han
obtingut més d’un 10% a les eleccions, és a dir, USTEC, CCOO i ASPEPC. També estarà present UGT perquè, junt amb
CCOO, són els únics sindicats que segons la normativa laboral estatal tenen la consideració de «més representatius» i
poden estar en totes les representacions sectorials i d’empresa independentment del nombre de delegats que obtinguin en
les eleccions sindicals.
La capacitat de la representació sindical per a que l’administració respecti les seves propostes depèn realment de la força
que tenim el professorat, de la nostra autoorganització, de la sintonia entre les propostes sindicals i el sentiment majoritari
del professorat i de la capacitat de mobilització. És per això que tot l’esforç de la CGT està en la construcció d’un
moviment des de baix, des dels centres i les zones. Però nosaltres entenem que la representació directa del professorat
també és un canal per a fer sentir la veu del professorat, i en aquest sentit cal posar al servei del professorat i apropar
aquestes Juntes als centres.
A les eleccions sindical la CGT presentava un escrit que reflexionava sobre l’allunyament de l’acció sindical dels centres
i proposava mesures per «Apropar el sindicalisme als centres». Ens comprometíem a impulsar el reconeixement i creació
dels delegats/ades de centre, a potenciar les zones... i també a fer permeables les Juntes de Personal a les demandes del
professorat.
És en aquest sentit que la CGT demana que les juntes de personal siguin obertes al professorat, que es doni
veu si una zona decideix portar un tema a la Junta i proposa un portantveu, que els temes que es presenten
a zones arribin a la reunió trimestral amb l’administració, que es donin comptes de les reunions de Junta i de
les reunions amb l’administració als centres. És amb la idea de fer sentir la veu de les zones a les de Juntes
de Personal, que encarem la seva constitució el proper 13 d’abril.

