RESUM ASSEMBLEA DE ZONA BADALONA
Data 6 d‘octubre 2016
Hora 13
Lloc CRP Badalona (Edifici IES Eugeni d’Ors)
Assisteixen representants del centres:
IES La Llauna, ESC Joan Coret i ESC Josep Carner
Sindicats:
USTEC (excusa la seva absència), CCOO, UGT, CGT
Temes tractats:
1. Roda informació de Centres
IES La Llauna
Inici de curs
Malestar molt gran entre el professorat per la supressió de la reducció de 2h lectives als majors de 55 anys.
Un total d'11 docents podien gaudir d'aquesta reducció al meu centre.
Temperatures molt elevades durant els mesos de maig, juny, juliol i setembre.
Retard en l'inici de les obres: en principi haurien d'haver començat les obres durant l'estiu i haver avançat
els treballs més sorollosos. Finalment van començar el 20 d'agost, amb les molèsties que provoquen.
Reducció de 1/2 professor i 5h de vetlladora de la plantilla en relació al curs passat.
Ràtios elevades a les aules: més d'un 50% dels grups tenen 30 alumnes o més. Al Batxillerat hi ha un grup
amb 41 alumnes.
Retard en el nomenament d'una substitució d'1/3 de jornada .

Davant d'aquests fets, vam acordar les següents actuacions:
Concentració davant de la porta del centre durant el 1r dia lectiu de classe i publicitar-la.
Convocar periòdicament assemblees de treballadors/es al centre.
Participació a les assemblees de zones amb un delegat del nostre centre.
Realitzar un estudi sobre l'evolució de les retallades al nostre centre des del curs 2008.
Activar protocol de riscos laborals per temperatures elevades.
Proposem a altres centres de la zona obtenir les dades següents de cada centre des del curs 2008: total
d'alumnat matriculat, dotació (ingressos) del Dept. Ensenyament, aportacions de l'ajuntament, despesa
efectiva del centre (sense comptabilitzar romanent), total de la plantilla mesurada en jornades senceres.
L'objectiu és calcular l'evolució durant els darrers anys dels següents indicadors: alumnes per professor,
ingressos per alumne, despesa efectiva per alumne.

ESC Joan Coret
Han acordat assistir a les assemblees de zona de forma rotatòria. Han tingut algunes dificultats en les
substitucions de les jornada reduïdes. Trobem massa llarg el procés per demanar vetlladores. Critiquen la
pèrdua de la reducció de dues hores lectives pels majors de 55. Les altes temperatures han provocat
disconfort tèrmic.
ESC Josep Carner
Les incorporacions de les substitutes s’ha produït el dia 8. L’escola ha estat triada per participar en el
programa Escola nova 21, sense tenir informació, ara per ara, de que comportarà això. Tenen algunes
classes amb ràtios molt altes (26).
2. Mobilitzacions i plataforma Unitària
S’informa de l’acord unitari dels sindicats de l’Ensenyament sobre mobilitzacions al voltant de l’elaboració
dels pressupostos.
Els sindicats de l’Ensenyament públic USTEC-STEs (IAC) CCOO ASPEC-SPS CGT UGT hem acordat, de
manera unitària, iniciar una ronda d'assemblees amb els i les treballadores dels centres educatius públics
d'arreu del territori per fer una valoració conjunta de la situació actual i proposar-vos un increment de les
mobilitzacions, que pot incloure la vaga, per tal de començar a revertir les retallades que pateix l'educació
pública. Considerem que la tramitació i aprovació dels nous pressupostos és un molt bon moment per
pressionar el Govern a fi d'augmentar els recursos cap a l'escola pública.
S’ha elaborat un manifest unitari a partir del qual es durà a terme el debat i les propostes a les assemblees
del Centres.
Des de les diferents juntes de personal s’enviarà als Centres un missatge instant-los a celebrar assemblees
de treballadors/es, on poguessin assistir els delegats sindicals de la zona i on es recollissin les propostes de
mobilitzacions del Centre inclosa la proporció de persones que estarien disposades a secundar una vaga.
Les reivindicacions es focalitzarien en:
Substitucions des del primer dia i 1 de setembre / Retorn a les hores lectives prèvies a les
retallades 23 a primària i 18 a secundària / Reducció de ràtios / Cobrament del 100% en cas de
malaltia / ...
3. Devolució paga extra 2012
 20% novembre 2016-10-06
 35 % març 2017
 20% març 2018
4. Informacions sindicals
 Últimes doctrines de la Unió Europea sobre contractes a temps parcials i interinatges
Els/les treballadores amb contracte a temps determinat i els/les interines tindrien dret a una indemnització
al finalitzar el seu contracte per un import igual al que reben els treballadors indefinits (20 dies per any amb
un màxim de 12 mensualitat). Així mateix els/les interines que encadenessin contractes temporals durant
diferents períodes de temps haurien de passar a ser considerats/des com indefinides no fixes.
El termini de prescripció és de 4 anys en l’àmbit de l’administració.
TOTS ELS SERVEIS JURÍDICS DELS DIFERENTS SINDICATS ESTAN ESTUDIANT EL
TEMA PER TAL DE DETERMINAR QUINA ÉS LA MILLOR FORMA DE
CANALITZAR AQUESTES RECLAMACIONS.

 Oposicions
El termini per presentar les sol·licituds de participació en les oposicions d’enguany és del 5 al 24 d’octubre.
El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciat que els pressupostos del 2017 inclouran una
“convocatòria d’ocupació pública de 7.000 llocs de treball, que abastarà 2.500 metges i infermers, 2.000 mestres,
500 mossos d’esquadra, 150 bombers, 300 places de personal tributari entre d’altres” Caldrà esperar a la
materialització d’aquesta declaració política.



Concurs de trasllat d’àmbit estatal

El termini de presentació d’instàncies serà del 8 al 28 de novembre, ambdós inclosos.
Vacants provisionals: Abans del dia 15 de febrer de 2017.
Vacants definitives:



Abans del dia 6 d’ abril de 2017.

Educació d’adults (Gestió dels Fons Socials Europeus)

Convocatòria de MESA DE L'EDUCACIÓ PÚBLICA DE PERSONES ADULTES
Assemblea de professorat d'escoles d'adults:
Dia: divendres 15 d'octubre
Lloc: Locals de CCOO, Via Laietana 16 , sala 44 (planta 4a, Federació d'Educació)
Hora: 10 h
ORDRE DEL DIA:
1. Valoració de les Jornades al Palau Alòs.
2. Informació de la reunió del 5 d’octubre, de la Mesa Sectorial (sindicats i conselleria d'Ensenyament) sobre
els temes d’adults. Els sindicats ja han enviat a les escoles un resum.
3. Propostes a aprovar per les properes reunions (Comissió seguiment, Comissió d'ensenyament del
Parlament ...) i Pla de treball (adjuntem documentació)
Proposta de plataforma a fer arribar el Departament.
4. Altres.


Borsa d’interines

Convocatòria d’obertura de la borsa d’interines per diferents especialitats.
El termini de presentació de sol·licituds és des del dia 10 fins al 18 d'octubre de 2016, ambdós inclosos.

5. Torn lliure d’intervencions
MOBILITZACIONS
OBJECTIU
Revertir retallades
Reclamar inversions
educació d’adults

DATA
Octubre/novembre
15 d’octubre

HORA
10h

LLOC
Centres
Locals de CCOO, Via Laietana 16 , sala 44
(planta 4a, Federació d'Educació)

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

CCOO
http://publica.ccoo.cat/

UGT
http://publica.cat/

CGT
http://cgtense.pangea.org/

