RESUM REUNIÓ ZONA MARTORELL (08-05-14)

Assistents: Els centres Mercè Rodoreda, Els convents, Pau Vila, Lola Anglada, José Echegaray i
els sindicats CCOO, UGT i CGT

Es comenten els acords de la V Assemblea de docents i altres treballadores de
l’ensenyament públic del passat 26 d’abril:
Sobre la campanya de recollida de signatures que s’està duent a terme per exigir a la consellera
d’ensenyament que declari per escrit la insubmissió a la LOMCE i aturi la LEC (Decrets de plantilles
i avaluació) es va acordar:
- Impulsar signatures i millorar-ne la difusió.
-

Jornada per recollir signatures a diferents poblacions.

-

Claustres per posicionar-se (LOMCE-LEC).

-

19 de juny (entrega signatures al parlament amb petició d’entrevista als grups
parlamentaris+ roda de premsa).

-

12 de juny (xerrada 5 anys de la LEC i assemblea docents).

-

Si hi ha ple (18-19 juny), fer-nos veure: Aprovada per majoria.

En relació a donar suport a convocatòries d’altres col·lectius/organitzacions:
-

Suport a la concentració a Sant Jaume que va convocar l’assemblea d’interins del dia 30
d’abril.

-

Suport a la manifestació del MUCE del dia 17 de maig i anar com a bloc i amb lema propi.

-

14 de juny, manifestació Som Escola (anar com a bloc ).

Altres propostes de continuïtat de l’assemblea.
-

Primera assemblea de docents curs vinent 2 d’octubre

-

Pla d’expansió de l’assemblea perquè es treballi a la mixta.

Es parla de les Adjudicacions de destinacions provisionals pel curs 2014-15 regulades
per la RESOLUCIÓ ENS/933/2014, de 28 d'abril (DOGC núm. 6615, de 5.5.2014).
Algunes qüestions fonamentals:
-

Terminis:

o Funcionaris de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014
o Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014
o Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals: del 9 al 20 de
juny de 2014. La sol·licitud es realitza presencialment als serveis territorials d'Ensenyament
-

Es prorroga el nomenament del personal docent funcionari de carrera als serveis educatius fins

al 31 d’agost de 2015 (EAP, CRP, CREDA, CREDV i LIC).
-

Torna a ser possible nomenar personal interí per a càrrecs directius.

-

Els codis genèrics (municipi, zona o comarca) inclouen els centres especials (CAEP, centres
d’educació especial, projecte PROA, llocs itinerants de les ZER...) i NO inclouen la formació
d’adults, que cal demanar específicament amb el seu codi de centre i els centres d’adults de
centres penitenciaris.

-

Es poden fer fins a 60 peticions de centres, municipis, zones i comarques.

-

La resolució provisional es farà pública durant el mes de juliol de 2014. S’obrirà un termini
de tres dies per presentar reclamacions. La resolució definitiva es farà pública durant el mes
de juliol 2014 (segurament a la 2ª quinzena)

-

Durada de l’adjudicació (vacant): La data de finalització de les destinacions adjudicades
serà el 31 d’agost de 2015.

Apareixen NOVETATS que concreten el Decret de plantilles i s’estableix els següents tipus de
llocs de treball per a aquest procediment d'adjudicació de places provisionals:

-

LLOCS ORDINARIS: Amb funcions pròpies d'una especialitat docent (sense cap mena de
requisit "extra").

-

LLOCS ESPECÍFICS:

o Temporals: tenen aquesta consideració els llocs d'aules d'acollida, USEE, i audició i
llenguatge amb mestre de llenguatge de signes. Són places "temporals" perquè el
Departament les elimina quan no hi ha alumnat que en faci ús. Aquests llocs es
poden adjudicar a personal funcionari de carrera i interí.

o Estructurals: La direcció "singularitza" una vacant no ocupada per una persona
definitiva i demana característiques "extres" al docent per a poder-la ocupar.
Aquests llocs poden ser d'atenció a la diversitat, lingüístics, de competències digitals,
altres (FP DUAL, tècniques pedagògiques innovadores, docència per àmbits de
coneixement), singulars (places creades als centres amb PAC).
Aquests llocs, amb caràcter general, s'adjudicaran a personal funcionari de carrera. No
obstant els llocs específics estructurals d'atenció a la diversitat i de llengües poden ser
adjudicats a personal interí.
Per accedir a alguns d’aquests llocs específics (p.ex: atenció a la diversitat i
competència digital) i, per tant, poder ser proposat per la direcció d’un centre, a més de
l’especialitat corresponent, es demana UN dels requisits següents (titulació relacionada,
“una formació referida a...” d’un mínim de 30 hores, experiència relacionada de mínim 12
mesos, entre d’altres).

-

La Direcció del centre pot proposar la NO continuïtat del personal funcionari provisional i
interí.

Prioritat i fases en l’adjudicació de vacants. Una primera fase per funcionaris i una segona per
interines:

Per a funcionariat de carrera
1 Propostes de les direccions
1.1- Per exercir un càrrec directiu.
1.2- Per ocupar llocs específics estructurals i de centres ubicats en entorns
desfavorits.
1.2.1 Estructurals (s'inclouen propostes de les direccions d'aules i centres de
formació de persones adultes).
1.2.2 Llocs de treball ordinaris de centres ubicats en entorns desfavorits.
1.3 Llocs de treball temporals.
1.3- Per ocupar llocs específics temporals (USEE, aules d'acollida, etc).
Aula d’acollida (AAD en escoles i ADC en instituts) No es requereix cap especialitat
concreta. Unitats de suport d’educació especial: USEE. Audició i llenguatge (escoles
que requereixen UAL: llenguatge de signes) Cal especialitat ALL i llenguatge de
signes.
2 Professorat que ha perdut la destinació definitiva. A aquesta fase tindran preferència
per continuar com a provisional al centre de destinació del passat curs o ser destinat al
centre on va perdre la definitiva. També per a obtenir destinació provisional als centres de la
localitat i zona on s'ha perdut la definitiva.
3 Propostes de continuïtat de la direcció. Per tal de mantenir la mateixa destinació
provisional del curs 2013-14. Es poden proposar fins a 3 llocs de treball diferents per
persona en funció de les especialitats reconegudes. La direcció estableix l'ordre de
prioritats. La proposta permet informar fins a un màxim de 3 llocs per docent, de les
especialitats reconegudes, en l’ordre que determini la direcció. L’ordre d’adjudicació de
destinació serà el que determini la direcció en la proposta formulada per a cada lloc de
treball.
4 Professorat acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals
(adaptació del lloc de treball). S’ha de presentar sol·licitud davant el Serveis
Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona.
5 Elecció i ofici. Es destinarà el funcionariat no destinat en les fases anteriors. A aquesta
fase s'inclouen les comissions de serveis.

Fases exclusives per a personal interí
6- Propostes de les direccions de professorat interí. Les formalitzen les direccions a
personal interí amb el requisit d’haver prestat serveis a la borsa un mínim de 12 mesos.
6.1 Llocs específics estructurals i llocs a centres en entorns desfavorits:
6.1.1 Llocs específics estructurals d'atenció a la diversitat, i de perfil lingüístic.
També propostes per a aules i centres de formació de persones adultes.
6.1.2 llocs ordinaris de centres ubicats en entorns desfavorits.
6.2 Propostes per a ocupar llocs específics temporals.

7 Propostes de continuïtat de la direcció per tal de romandre al mateix centre. Cal
haver treballat al centre el curs 2013-2014 ocupant vacant un mínim de 6 mesos. A més
calen 12 mesos de serveis a la borsa. Es poden proposar fins a 3 llocs de treball per
persona. La direcció haurà de fixar l'ordre. Enguany hi ha com a novetat la possiblitat de
proposar la continuïtat del personal interí que hagi estat ocupant 1/2 vacant el darrer curs al
centre un mínim de 6 mesos, amb 12 mesos de serveis a la borsa.
8 Destinacions per a personal interí que acrediti la condició legal de discapacitat.
9 Fase d'elecció del personal interí (segons proirització feta en omplir la sol·licitud
imdividual de destinació).

Els sindicats presents a la reunió s’ofereixen per donar més informació sobre el Decret de
plantilles i les adjudicacions provisionals visitants els centres, fent xerrades, etc.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA: DIJOUS 5 DE JUNY, A LES 13 HORES A L’ESCOLA MERCÈ
RODOREDA DE MARTORELL.

