Resum de la reunió de zona Sant Boi 02-10-14
Assistència: Escoles Marianao, Barrufet i Montbaig. Sindicats USTEC i CGT.
1.- Informacions d'inici de curs
Es completen algunes informacions d’inici de curs que es van donar a la reunió anterior:
El Desplegament de la LEC i el Decret de plantilles. Casi el 80%, en concret 16.907 , dels docents
nomenats en el concurs d’aquest estiu ho han estat en alguna de les fases en les quals hi ha proposta de
les direccions. Aquest curs volen aprovar el decret d'Avaluació del Sistema Educatiu: avaluació de
centres i professorat.
A la Mesa sectorial del 10 de setembre el departament va anunciar la modificació del decret de
direccions per què, entre altres coses, volen aplicar a Catalunya el criteri de la LOMCE que permet
que l'administració tingui més del 50% de la comissió d'elecció de direccions (la LEC fixava terços).
Pel que li interessa, la consellera Rigau s'afanya a aplicar la LOMCE. Això relega encara més el
control democràtic dels centres.
La pròpia LOMCE ha arribat a 1er, 3er i 5è generant canvis al currículum, llibres de text i l’àrea
alternativa a la religió.
Borsa de 30 hores per motius de salut. Les absències d’un dia, o les del primer d’una baixa, que fins
ara solucionàvem presentant declaració ara es comptabilitzaran i s’aniran descomptant d’una bossa de
30hs. –com a la resta de l’Administració-. Un cop esgotades aquestes 30hs, es farà el descompte del
50% tant si és malaltia o no , amb la única excepció de les malalties cròniques. Cada dia d’absència es
comptabilitzarà com 7,5 hores qüestió amb la qual ja han mostrat disconformitat els sindicats perquè
s’inclouen les de treball fora del centre. Les visites mèdiques no entren a descomptar les 30 hores.
Es recorda que es perpetuen les retallades com ara el retard en substitucions, el no cobriment del
100% del temps de les substitucions, les reduccions salarials acumulades, l’empitjorament de les
ràtios, ets.
Aquest curs, la consellera ha anunciat un creixement tant en el nombre de docents ( 865) com d
´alumnes ( 10.279). Tanmateix, si comptabilitzem els 4 darrers cursos, ens trobem amb 1000
ensenyants menys i 61.000 nous estudiants.
2.- Assemblea docents.
Es recorda que està convocada l’assemblea de treballadors/es de l’ensenyament públic pel 2 d'octubre
de 2014 a l'IES M. Broggi de Barcelona a les 18h. Molt important l’assistència.
Es tractarà la valoració d'aquest inici de curs i diferents propostes de mobilització.
- ILP d’educació: es plantejarà una iniciativa legislativa popular per una nova llei d’educació a
Catalunya amb quatre aspectes fonamentals.
- Eliminació de la doble xarxa i supressió dels concerts en un periode de 10 anys.
- Gratuïtat des de Bressol a Universitat.
- Millora de les condicions laborals.
- Funcionament democràtic dels centres.
S’haurien de recollir 50.000 signatures en 4 mesos perquè la proposta de llei sigui discutida al
Parlament.
- Possibilitat de convocatòria de vaga un dia a l’octubre.
INFORMACIÓ DE L’ASSEMBLEA DE DOCENTS (posterior a la reunió de zona)
Es va aprovar a l’assemblea de docents:
- Donar suport a la ILP.
- Convocar una concentració per reclamar SUBSTITUCIONS DES DEL 1R DIA AL 100%, el
dia 13 de novembre a les 18 hores a la Pça de Sant Jaume. Es farà una campanya prèvia de
recollida de dades del nombre d’hores perdudes a causa del retard en les substitucions i de la
no cobertura del 100% en les mateixes.
- Propera Assemblea de docents el 6 de novembre, 18h a l'INS Moisès Broggi.

També afegim la següent informació que no es va tractar a la reunió però que considerem important.
Ha estat convocat al BOE el 4-10-14 el Concurs General de trasllats d'àmbit estatal, resta ara la
publicació corresponent al DOGC a Catalunya (segurament el 30 d'octubre), amb els terminis
següents:
-

Presentació d’instàncies: del 6 al 24 de novembre de 2014
Vacants provisionals: abans del 13 de febrer de 2015
Llista d’admesos i d’exclosos amb la puntuació: entre finals de gener i principis de febrer de 2015
Adjudicació provisional de secundària: 5 de març de 2015
Adjudicació provisional de primària: 12 de març 2015
Vacants definitives: abans de 14 d’abril de 2014
Resolució definitiva del Concurs General de Trasllats: entre el 12 i el 14 de maig de 2015

Propera reunió de zona: Dijous 6 de novembre a les 13h a l’escola Montbaig

