Acta zona Vallès Occidental Sud del 10 de desembre de 2015
Ordre del dia:
1. Concentració per la defensa dels nostres drets:

15Desembre, 17'30h. Plaça Sant Jaume.
2.
3.
4.
5.

Informació Comitè de seguretat laboral.
Instrucció antecedents penals del professorat.
Informacions sindicals vàries.
Reflexió sobre el calendari de zones.

1. El proper dimarts 15 de desembre hi ha convocada una concentració de treballadores
públiques en protesta per la vexació amb la queens tracten trepitjant els nostres drets
laborals i el dret social a una educació pública de qualitat. Des d'educació sortirem per
reclamar substitucions des del primer dia, el retorn de la nostra massa salarial robada,
increment del personal de suport educatiu, disminució de ràtios i càrrega lectiva i millora
dels serveis públics en general.
2. Informem de temes interessants que vam tractar a la darrera plenària del Comitè de
Seguretat i Salut Laboral:
• Petició d'avaluació urgent de riscos psicosocials a aquells centres que han vist disminuïts els
seus recursos humans tot i tenir igual o pitjor situació que anteriors cursos. També la
d'aquells centres que han demanat més recursos i no han estat escoltats.
• Petició de revisió i retirada del fibrociment present a centres escolars públics que
representen un perill per a la salut d'alumnat i professorat.
• Petició de formació i informació al professorat que ha d'atendre alumnat amb problemes
greus de salut. Petició de personal sanitari als centres per tal d'atendre'ls en plenes
condicions de seguretat i coneixements.
• Petició d'estudi comparatiu de les baixes del personal d'USEE amb la resta de treballadores
del mateix centre.
• Petició d'avaluació de riscos psicolsocials urgent a l'Escola Can Llobet de Barberà del Vallès
donats els problemes de comunicació i relació que s'estan generant des de la direcció del
centre cap a la comunitat educativa en general.
3. Ha sortit una instrucció que semblaria que avocarà al professorat a fer una declaració jurada
conforme no té antecedents penals per delictes sexuals i autoritzant a l'administració a
revisar els antecedents penals de cada professional. El problema rau en què, com que encara
l'administració no ha fet el registre central de delinqüents sexuals (l'Administració l'hauria
de tenir al mes febrer), la revisió es farà de tots els possibles delictes, sexuals o no, d'aquella
persona violant el dret a la intimitat del professorat. Hem d'esperar a veure com es tradueix
aquesta instrucció al Departament d'Educació, tot i que ja s’ha publicat un model de
declaració jurada o promesa.
4.
Per part d'USTEC-STE's:
Canvi en el control de les baixes:
http://www.sindicat.net/2015/desembre/it_canvis.php

Retribucions i Avaluació del professorat i dels centres
Pel cobrament substitutes del mes de juliol:
http://www.sindicat.net/retribucions/cobrament_juliol/index.php

Convocatòria mobilitzacions: torneu-nos el que és nostre!
Per part de CCOO:
Instrucció llei de menors:
http://educacio.ccoo.cat/2015/12/comunicat-llei-menors.html
Comunicat 15D:
http://publica.ccoo.cat/2015/12/comunicatempleatspublicsenlluita_3.html

Accions de la Federació d’Educació de CCOO en suport als refugiats:
http://educacio.ccoo.cat/2015/12/accions-de-la-federacio-deducacio-en.html
Comunicat sobre el cobrament del juliol per al personal substitut. Acord de 2005:
https://docs.google.com/folderview?usp=sharing&id=0B4FxruDWqNiFNUFCaV96MzlyR0E – list

Per part de CGT:
Comunicat 15D:
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4336#.VmqQERrhB7M
Xerrada atemptats a París, orígens i resposta als centres educatius.
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4331#.VmqW-RrhB7M

Canvis al control i la gestió de les baixes:
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4334#.VmqXYRrhB7M

5. La poca assitència a la zona ens ha portat a fer una campanya centre a centre demanant que
les direccions facilitessin l'assistència i proposessin en claustre la possibilitat de venir. A dia
d'avui encara estem molt baixos en quant a participació i ens veiem privats de donar a la
zona el contingut i sentit que volem: un espai de transmissió d'informació professoratsindicats, però també d'autorganització i lluita compartida.
Es fan propostes per intentar millorar l'assistència:
• Espaiar més les reunions i que siguin mensuals.
• Continuar quinzenalment, però portar a cada població de manera alterna les zones, és a dir, 1
a l'ateneu mensual i entremig una a cadascuna de les 5 poblacions que conformen la zona
(Badia, Barberà, Cerdanyola, Ripollet i Montcada) amb la intenció de facilitar que, com a

mínim, els centres d'aquella població assisteixin aquell dia.
No acabem de concretar. Esperarem al gener per acabar de decidir tot esperant ser més
persones les que opinem.
Cerdanyola del Vallès, a 10 de desembre de 2015.

