RESUM ASSEMBLEA DE ZONA BADALONA
Data 6 de d’abril de 2017
Hora 13
Lloc CRP Badalona (Edifici IES Eugeni d’Ors)
Assisteixen representants del centres:
IES La Llauna
Sindicats:
UGT, CGT
Temes tractats:
1. Roda informació de Centres
IES La Llauna
2N ANIVERSARI MORT DE L’ABEL
Després de tenir coneixement del Dictamen 50/2017 de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat
de Catalunya, encarregat des de la Conselleria d'Ensenyament sobre el cas de l'Abel on es diu textualment
"no es pot considerar que els danys causats al professor derivin d’una actuació duta a terme
en l’exercici de les seves funcions com a mestre, atès que el seu origen es troba en una
reacció violenta, sobtada i imprevisible de l’alumne, amb qui, a més, no tenia cap relació, en
trobar-se’l al passadís, quan sortia de la seva aula.” Han decidit crear una comissió de docents per
recollir tots els dubtes sobre com actuar en diferents situacions de risc i fer un escrit adreçat a la direcció
del Centre, al Departament i als sindicats per demanar instruccions concretes de com actuar, d’acord amb
les funcions que el Departament estima “adients”, en aquest casos.
AMIANT AL CENTRE
S’ha detectar que a un espai annex al Centre, a escassos metres de les finestres de la segona planta, n’hi
ha una teulada d’uralita (conté amiant). El coordinador de Prevenció de Riscos Laborals del centre ha
posat el fet en coneixement de la direcció de l’institut, així com de la directora general dels serveis
Territorials de Barcelona comarques i de l’ajuntament de Badalona en data 23/2/2017, sense que fins al
moment cap dels dos organismes hagi fet res al respecte.
Han decidit posar el tema en coneixement dels sindicats per tal de que facin arribar aquesta situació a la
Comissió de riscos laborals de Barcelona Comarques i instin a l’Ajuntament de Badalona a pronunciar-se
al respecte. En cas de una no resposta, ni intervenció portaran el tema als mitjans de comunicació.
CALENDARI D’ASSEMBLEES DE ZONA
Manifesten que per tal de poder organitzar millor la seva assistència a les assemblees de zona, que
valoren positivament, els caldria tenir el calendari de les mateixes al mes de juny, abans de tancar
horaris.
COBRAMENT JULIOL PELS INTERINS
Fan consulta dels requisits que han de complir els i les interines per cobrar el mes de juliol. Se’ls aclareix
el tema a l’apartat d’informacions sindicals.

2. Informacions sindicals
 COBRAMENT JULIOL INTERINES

El personal substitut que hagi treballat un mínim de 6 mesos aquest curs se li farà un
nou nomenament el mes de juliol.
Els requisits són haver treballat almenys un dia el 3r trimestre i realitzar un curs durant el mes de
juliol o presentar-se a oposicions.
La inscripció al curs s’haurà d’acreditar abans del 30 de juny, tret dels opositors. Un cop realitzat,
mitjançant una sol·licitud que el Departament facilitarà, se n’haurà d’acreditar la realització fins al
mes de setembre (que abans era l’única formalització que calia realitzar). El Departament penjarà
aquesta sol·licitud en breu.
El curs haurà de tenir una durada mínima de 30 hores. Si la persona s’ha inscrit en l’actual
convocatòria d’oposicions, no cal l’acreditació, ja que el Departament ho té informatitzat, però sí que
cal presentar-s’hi.
 PREINSCRIPCIONS
Aquest curs continua els risc de tancaments d’aules de P3 en mantenir-se els descens demogràfic.
Tanmateix es mantindrà la massificació al primer curs de l’ESO.
Caldrà estar atents al procés de preinscripció.
 OPOSICIONS
Molt previsiblement es convocaran oposicions per docents per tal de reduir la escandalosa taxa
d’interinatge actual i forçades per normatives de l’UE.
No sabem si donaria temps a que es realitzessin les proves aquet estiu, seria molt improbable.
3.

Propostes de zona
Animar els Claustres a seguir l’exemple de l’Ies LA LLAUNA quan a enviar consultes sobre les nostres
funcions en determinades situacions, al Departament i Sindicats (per tal de que aquest les traslladin
a les juntes de personal).
Fer una CRIDA a la participació en les ASSEMBLEES DE ZONA tenint-les en compte a l’hora de
planificar els horaris del curs vinent.

MOBILITZACIONS
OBJECTIU
2n aniversari mort
de l’Abel
Reivindicació
recursos atenció a la
diversitat

DATA
20 d’abril

HORA
19h

LLOC
Plaça Sant Jaume

Web’s dels sindicats a la zona:
USTEC
http://www.sindicat.net/

CCOO
http://publica.ccoo.cat/

UGT
http://publica.cat/

CGT
http://cgtense.pangea.org/

