ACTA PROVISIONAL ASSEMBLEA DE ZONA DE CERDANYOLA
4 d'Octubre. Són les 12'30h.
Ordre del dia:
1. Valoració vagues i futures mobilitzacions
2. Retallada de sou per estar de baixa.
3. Diversos.
1. Valoració vagues i futures mobilitzacions.
CGT valora positivament les convocatòries de vaga. Admet que el seguiment ha estat
minoritari però tanmateix s'ha aconseguit que el missatge de normalitat que es volia donar
per part del govern no s'hagi pogut donar i que la vaga, tot i els intents de la Conselleria
per amagar-la, hagi sortit als mitjans. Es valora que per primera vegada hagi sorgit una
convocatòria de vaga dels centres, mitjançant la consulta llançada des de l'assemblea
interzones, el debat intern dels claustres i les zones. Afirma que des de CGT es
continuarà apostant per aquesta manera de funcionar.
USTEC destaca que dels docents que havien manifestat el seu desig de començar el curs
amb vagues només la meitat ho hagin fet. Afirma que s'ha de millorar la unitat sindical i
demana que la interzones funcioni com a tal. Manifesta el seu màxim respecte al treball
fet per la interzones però pels resultats en quant a nombre de vaguistes no poden valorar
positivament les vagues.
CCOO afirma que només recolzaran propostes basades en la unitat sindical,
actualment s'està fent l'intent d'aconseguir-la.

i que

La representant del Xarau afirma que només 4 estaven disposats a secundar aquestes
vagues. Tanmateix el claustre s'apuntaria pràcticament en bloc a una convocatòria de 48h
per part de tots els sindicats al sector públic o de vaga general.
El representant del Fontetas afirma que el seu centre recolzaria una vaga general amb
temps per preparar-la be.
MOBILITZACIONS FUTURES
 8 Octubre, Plaça Sant Jaume. 18 hores: pel treball digne docent. Tots els sindicats
animem a anar. CGT aclareix que la convocatòria s'ha fet sense contar amb ells,
però tot i així animen al professorat a anar-hi.
 11 d'Octubre: vaga estudiants.
 13 octubre: convocatòria 15M. 18h. Plaça Catalunya.
 27 Octubre: convocatòria del MUCE (Moviment Unitari de la Comunitat Educativa).
Hora i lloc per confirmar.
2. Retallada de sou per estar de baixa.
A partir del 15 d'Octubre La Generalitat aplicarà un nou descompte salarial a totes
aquelles persones que estiguin en situació d'incapacitat temporal. Així queden les coses:
a) Incapacitat temporal derivada de contingències comuns (malaltia comuna, accident no
de treball), tant a MUFACE com a la Seguretat Social:
* Del primer al tercer dia: 50% de les retribucions que es van rebre el mes anterior

* Del quart al vintè dia: 75% de les retribucions que es van rebre el mes anterior
* A partir del vint-i-unè dia: 100% de les retribucions que es van rebre el mes anterior (se
deroga l’addicional sisena de la Llei 5/2012, per la qual només es cobrava el 75% de les
retribucions complementàries en el cas del personal funcionari o el 75% de la base
reguladora en el cas del personal laboral i interí)
b) Incapacitat temporal derivada de contingències professionals (accident de treball,
malaltia professional), empleades públiques embarassades i víctimes de la violència de
gènere, tant a MUFACE com a la Seguretat Social:
* Des del primer dia: 100% de les retribucions que es van rebre el mes anterior.
USTEC i CGT critiquen que això s'hagi firmat per part de CCOO i UGT.
CCOO afirma que l'acord millora les condicions presentades pel govern central on es feia
constar que els treballadors dependents de la Seguretat Social no percebrien cap
remuneració durant els 3 primers dies de baixa.
O% durant els tres primers dies.
60% de la BR durant el període de 4-20 dies
75% a partir del dia 21 fins al final de la IT.
Els funcionaris del departament d’ Educació (personal adscrit a MUFACE) hauria cobrat:
50% els 3 primers dies.
75% dels dies 4-20.
100% fins als 90 dies (3mesos)
75% dels 91 dies en endavant (Retallada del Departament d’ Educcacio de la
Generalitat de Catalunya).
Amb la firma de l ‘ acord, la retallada del Departament d’ Educacció
(Autonomica) desapareix,i les condicions laborals s’ equiparen entre els colectius
de la SS i MUFACE.
50% els 3 primers dies.
75% dels dies 4-20.
100% del dia 21 fins a final de la IT.
Valorem molt positivament l’ acord i la feina feta, ja que hem suprimit una retallada,
i maximitzat el que es podia obtenir a la mesa per llei en base al RDL 20/2012.
USTEC afirma que CCOO i UGT de no haver signat el text seria el mateix i haguessin
forçat al govern de la Generalitat a tirar-ho endavant en solitari, tenint en compte que
empitjora greument la situació que teníem fins ara.
Xarau ens explica que tenen 3 persones de baixa i permisos i que no els enviaran ningú.
Sembla ser que des de Delegació els han dit que si les 3 baixes no coincideixen en el
temps durant 15 dies que no enviaran ningú. Resultat: estan repartint nens per les
classes per tal que no es quedin sense mestre. Impossibilitat de fer la feina amb
normalitat.
Passem link amb la normativa (el punt 4 explica que això que li estan fent al Xarau no
compleix normativa):
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Serveis_tramits/Borsa_docents/Normativa/
ARXIUS/criteris_gestio_borsa_2012.pdf

Parlem de la possibilitat de demanar al metge una recomanació de 48h de descans per
evitar descomptes. Un cop consultada la normativa aclarim: això no deixa de ser una
“recomanació facultativa” i correspondrà a la direcció del centre donar-li un enfoc o un
altre (aclarir-ho doncs a cada centre pot ser una important feina a fer).
3. Varis
 Els sindicats aclarim que tenim iniciats diversos processos legals contra la
Generalitat contra les jornades laborals reduïdes dels substituts i les condicions de
les substitucions als centres.
CCOO convida, gratis, a interins afectats a afegir-se a un contenciós que tenen interposat
contra el Departament.
 Sortides i colònies: Es pregunta pel tema, com està a les diferents poblacions que
participen de la zona.
A Barberà s'ha decidit que no es faran ni sortides ni colònies.
A Ripollet s'està parlant el tema.
A Cerdanyola el Collserola diu que en principi si faran, el Xarau que no en faran i el
Bellaterra que si.
 Assemblea de docents de Ripollet: S'informa que a Ripollet es convidarà a les
famílies a omplir una carta model per lliurar a l'AMPA del centre protestant contra
totes les sessions perdudes pels seus fills a causa de la no cobertura d'una baixa. A
la carta també es demana a la delegació que actuï i solucioni el problema. L'AMPA
es compromet a portar totes les cartes a Delegació de Sabadell.
 Per secundària: s'ha insinuat a diferents xarxes socials la possibilitat de desaparició
d'algunes matèries de secundària i cicles formatius. Dir que l'avantprojecte de llei
d'Educació encara s'està desenvolupant i, per tant, encara no se sap res del tema.
Finalitzem l'assemblea quan són les 14h.

