ASSEMBLEA ZONA SABADELL 7-juny-2017
Assisteixen centres de Castellar, Sabadell i St. Quirze i els sindicats CCOO, CGT i
USTEC
Temes tractats:
1. Informacions vàries i material aportat:
CGT:
 Concentració CGT 7 de juny davant Delegació Govern per l’estabilitat
professorat interí. Convocada per a tot el sector públic davant pressupostos de
l’Estat on es preveuen limitacions en la contractació de personal interí.
 Esquerda sobre oferta pública sistema d’accés al F. Pública i propostes
estabilitat professorat interí i substitut.
 Esquerda adjudicacions provisionals.
Més informació a: http://cgtense.pangea.org/
CCOO:
 Document informació cobrament del juliol professorat interí-substitut.
 Informa monogràfic de salut laboral.
 Informa valoració sindicat sobre decret d’inclusió.
Més informació a: http://educacio.ccoo.cat/
USTEC:
 Revista Docència, monogràfic sobre escola privada.
 Full informatiu sobre llibres de text i la llengua utilitzada, en relació a la denúncia
presentada per l’associació AMES.
Més informació a: http://www.sindicat.net/
2. Professorat Interí i substitut.
Es comenten darreres modificacions que afecten i empitjoren condicions laborals
d’aquest col·lectiu, així com previsió oferta pública i text de pressupostos generals en
relació a la contractació. La Junta de Personal s’ha manifestat a aquest respecte en un
comunicat que s’enviarà als centres.
 Dificultar la possibilitat de congelació del nombre a la borsa, reduint les opcions per
fer-lo només a dues situacions. Així es perd per exemple, l'opció de congelar-lo per
altra contractació que pugui ser d'interès pel substitut/a.


Quedar "suspès" el nomenament assignat en l'actual procés d'adjudicacions
provisionals, sense retribucions ni cotització al règim de Seguretat Social, en cas
d'incapacitat temporal o llicència per maternitat fins que l'interí/na no s'incorpori al
seu lloc de treball. Aquesta mesura no s'aplicarà només quan la/el docent
compleixi: tenir vacant anterior fins a 31 agost, no haver canviat de província en
SSTT (excepte BCN Consorci) i no haver variat la dedicació de jornada (sencera o
mitja).



Obligatorietat de presentar-se al procés d'adjudicacions provisionals, amb la
possibilitat en cas de no fer-ho de ser destinat d'ofici a qualsevol altre territori. Una

mesura que no entenem, ja que hi ha prou interins/es per cobrir les vacant a la
borsa i que es dóna a més sense cap compromís d'estabilitat com a contrapartida.


Ridícula oferta d'ocupació pública pel curs vinent (2000 personal docent), tenint en
compte tant les necessitats dels centres com el preacord estatal (fruït de la pressió
de les recents sentències europees en matèria de contractació pública) pel qual
s'hauria de reduir l'actual percentatge de vacants ocupades per personal interí a
prop el 25% a un 8%.

3. Es fan aclariments i resolució de dubtes de delegats/des respecte adjudicacions
provisionals i altres qüestions organitzatives de centre



Aviat s’enviarà calendari zones pel proper curs (perquè es tingui en compte abans
la confecció d’horaris)

Assemblea de zona Sabadell

