RESUM ASSEMBLEA ZONA DE GRANOLLERS
25 de novembre 2015
Ordre del dia :
1. Informació del Comité de Seguretat i Salut Laboral (SSL) i de les Juntes de Personal (JJ.PP)
2. Pagues extres (2012,13,14)
3. Beques de menjador
4. Accions i mobilitzacions
5. Diversos
ASSISTÈNCIA:
Centres: 3 centres: Escoles : Guerau de Liost de Les Franqueses; Ferrer i Guàrdia de Granollers;
Els 4 Vents de Canovelles . Excusen la seva assistència per sortida: Mestres Muntanya de
Granollers.
Sindicats: Ccoo, Cgt. I Ustec .
Tots els sindicats aportem fulls informatius i materials referents a tots els temes de l'ordre del dia
1 –Informació del Comité de Seguretat i Salut Laboral (SSL) i de les Juntes de Personal (JJ.PP)
• S'informa també de la reunió de la mesa sectorial, on el departament va confirmar que no
convocaria oposicions aquest curs (pot fer-ho durant 3 anys després d'haver-se publicat).
• Respecte a les reunions del comitè de SSL, s'informa que el departament està elaborant un
protocol d'assetjament laboral. Expliquem la importància de denunciar tot allò que creim
necessari i assetjament, ja que el departament diu que no li consta cap denuncia, tots els
sindicats diem que nosaltres si tenim queixes,preguntes i dubtes al respecte, però que el
professorat té por de denunciar, informar...sobretot arrel del “poder que se'ls ha donat a les
direccions” dels centres,on a més els interins i substitutes depenen de la continuïtat de la
demanda de la direcció.
Expliquem també que els sindicats hem demanat que s'amplii la “forquilla” de malalties
professionals.
• Des de les JJPP, s'explica com a punts importants, que la prova pilot de noves cobertures
(substitucions) amb el sistema d'entrevistes, que havia al Vallès Oriental Maresme, sense
haver fet una valoració i avaluació de la seva aplicació, es farà extensiva a tots els SSTT el
març o abril. Els sindicats demanem estar en la reunió d'avaluació i valoració d'aquesta
prova pilot. Hem explicat que el que ja havíem “denunciat” que podria passar amb aquest
sistema està succeint, hi ha “discriminació de gènere” en el moment que ens consta a alguns
sindicats de fets reals en els quals una dona embarassada ja li han dit que no acudeixi a
l'entrevista (discriminació???). O professorat que quan se'ls truca per convocar-los a una
entrevista en aquell moment no té el mòbil operatiu i al no contestar al moment se li passa la
possibilitat de poder anar a l'entrevista, o trucar des de 4 o 5 centres per anar a entrevistes…,
tot això ha generat molt estrès a les substitutes, els sindicats tenim recollides moltes
reclamacions al respecte.
També hem reclamat més recursos per cobrir les persones > de 55 anys, i que la ambigüitat
en que està redactat les tasques a fer quedi més clar; de fet un tècnic que hi havia a la reunió
ens ha donat la raó. Els hem dit que aplicar/donar un dret laboral ha d'anar acompanyat dels
recursos necessaris.
Hem continuat reclamant substitucions des del 1r dia, i l'excusa (com sempre) és que hi ha
problemes de pressupostos.
S'explica també que el departament està elaborant un conveni marc dels menjadors escolars,
on se'ls dona a 3 empreses «escollides» pel departament i que tots els menjadors escolars
hauran de «treballar» amb aquestes empreses. Privatització. Quan els vam preguntar que
passaria amb els menjadors gestionats per «petites empreses o empreses familiars», ens van

dir que l'empresa que assumeix les altres té l'obligació de subrogar al personal….sempre i
quan el necessiti¡¡¡¡ Ells ho justifiquen dient que fan una homologació d'empreses (nosaltres
en diem privatització) per protecció jurídica dels directors.
2 – Pagues extres (2012,13,14)
Expliquem que malgrat des de l'Estat espanyol diuen que han ingressat aquests diners, sembla que
la Generalitat, té un paràgraf l’article 1.3. de l’esmentat decret planteja: «Cada Administración pública
abonará,las cantidades previstas en este artículo dentro del ejercicio 2015, si así lo acuerda y si su situación
económico financiera lo hiciera posible. De no permitirlo su situación económico financiera en 2015, el
abono podrá hacerse en el primer ejercicio presupuestario en que dicha situación lo permita.»

Des de tots els sindicats exigim la recuperació sencera de la paga addicional del 2012 enguany!
S'informa que aquests dies s'estan fent tancades i concentracions per a reclamar-ho.
El que si sembla que està garantida és la paga extra de Nadal.
3- Beques de menjador
S'informa que malgrat el departament s'omple la boca de dir que ha ampliat les beques de menjador,
el cert és que ha reduït gairebé les beques de menjador un 50% i ha deixat sense beques de
menjador a més de 5.000 alumnes.
CGT informa de la situació en un full explicatiu.
Paral·lelament, una nota de premsa del Departament d’Ensenyament creava confusió en dir
justament el contrari.
En aquest comunicat, la Generalitat afirmava que la partida és oberta pel que fa als dos primers
trams (beques garantides del 100% i del 50%), que els 48 milions inicials ja s’han superat en 1,5
milions, i que si al llarg del curs algun infant es troba dintre dels supòsits establerts se li atorgarà
la beca.
Per tant, el problema es genera en el tercer tram (no garantit) que inclou alumnes que superen per
poc els barems establerts, però als que la seva situació social fa susceptibles, a criteri del Consell
Comarcal, de rebre un ajut de menjador. És en aquests tipus d’ajuts on el Departament ha reduït
gairebé en un 50% els diners assignats respecte al curs passat. Així el Baix Llobregat passa de
517.554 • a 266.616 • (- 48%), el Barcelonès cau de 727.971• a 502.547• (-44%), el Vallès
Occidental (-46%)... Malauradament aquesta situació és similar a la resta de Consells Comarcals
de Catalunya, el que fa que els diners finals a repartir estiguin molt lluny d’arribar a cobrir les
necessitats malgrat els reajustaments que hi pugui haver entre Consells Comarcals.
La situació de crisi que viu el capitalisme té greus afectacions als barris treballadors, i, al contrari
del que ens volen fer creure, aquestes afectacions estan molt lluny de resoldre’s. Tot això ho
demostra el fet que aquest curs el nombre de demandes de beques i ajuts de menjador està assolint
xifres rècord.
Així, altre cop més les retallades recauen en les famílies més desfavorides, amb pocs recursos tan
econòmics, com a vegades culturals.
4-Accions i mobilitzacions
S'informa que aquests dies s'estan fent tancades i concentracions per a reclamar les pagues extres.I
que abans d'acabar el trimestre es convocarà alguna concentració .
Des de la plataforma pels drets dels infants , amb el recolzaments dels sindicats i del MUCE es va
convocar un dia de desdejuni per protestar per les retallades de beques.
5.Diversos
Degut a la manca de temps, no es tracten diversos
I sense res més, es dona per finalitzada l'assemblea.
PROPERA REUNIÓ DE ZONA: El dia 27 de Gener a les 13:00.al CRP de Granollers

