ASSEMBLEA ZONA CERDANYOLA (28-10-15)
Assisteixen: Representants d'escoles de Cerdanyola, Montcada i Badia. Representants sindicals
de CGT, CCOO i USTEC.
Ordre del dia:
1. Mesa Sectorial (21/10/15)
2. Període de modificació de la borsa de personal docent
3. Materials sindicals
4. Varis
5. Torn de paraules
Desenvolupament:

●

●

●

●

●

●

1. Mesa Sectorial
Es presenta el resum dels temes més destacables tractats a aquesta Mesa.
Problemàtica del professorat tècnic de Formació Professional que no té el màster de formació.
Afecta a un total de 170 docents. El Departament es compromet a que aquests docents
continuïn a la borsa per un període aproximat de dos anys, rebent una comunicació
individualitzada abans de finals de gener. Fins aleshores podran seguir sent nomenats/des.
Informació sobre plantilles i adjudicacions de destinacions del professorat per al curs 20152016. El Departament es presenta amb tot un seguit de dades (que com sempre no han fet
arribar amb temps als representants sindicals), però falten les dades sobre comissions de
serveis, jubilacions produïdes i previstes, expedients contradictoris i disciplinaris, propostes de
no continuïtat i nomenaments d’urgència. El Departament s’ha compromès a enviar-nos
aquestes dades.
Reducció de dues hores lectives per a majors de 55. El Departament ha negat que el càrrec de
coordinació sigui incompatible amb la reducció de les dues hores lectives. Ara be, aclareix que
no es poden sumar les hores de reducció a les que ja té per exercir el càrrec. També ha clarificat
que els docents de les Escoles d’Adults tenen dret a demanar aquesta reducció, ja que la
normativa no els exclou. El problema és que no enviaran a ningú a cobrir les hores encara que
acumulin molt personal sol·licitant. CCOO ha fet constar que els diferents SSTT han fet
interpretacions de la normativa i també ha demanat, conjuntament amb USTEC, que es revisi la
quota fixada per cobrir aquestes reduccions, per tal que no afecti a l’organització dels centres i
es respecti el dret individual a gaudir d’aquest dret. USTEC apunta que ha calculat que perdem
el 50% de les hores que hauríem de tenir per cobrir les persones amb reducció per majors de 55
anys.
Oposicions. El Departament no concreta quina serà l’oferta, ni si tan sols si la convocatòria es
realitzarà durant aquest curs escolar. Han recordat que l’Acord de Govern es va presentar per
evitar perdre la possibilitat de convocar aquestes places, però que l’EBEP els permet acumular
la convocatòria de tres anys consecutius. Tampoc no han pogut respondre qüestions importants
de la convocatòria, com si serà exigible la titulació en llengua estrangera.
Altres temes tractats. CCOO ha demanat la reactivació de la comissió de seguiment de l’Acord
2005 (en tant que únic sindicat signant), donat que les mesures d’excepcionalitat que el
suprimien (acords de govern de 2012), han finalitzat aquest 31 d’agost, com per exemple el
cobrament del mes de juliol per part dels substituts que hagin treballat més de sis mesos.
CCOO ha recordat també la demanda d’una Mesa de negociació específica per abordar els
ensenyaments artístics i entre ells la situació de la Llotja.
Més informació sobre la Mesa als webs dels sindicats:
USTEC: http://www.sindicat.net/meses/
CCOO: http://educacio.ccoo.cat/2015/10/resum-mesa-octubre.html

2. Període de modificació de dades a la borsa de personal docent.
S’informa que el període obert és del 26 d’octubre al 2 de novembre. Igualment es recorda que
els propers períodes de modificació seran: la darrera setmana de gener, la darrera setmana de
març i abans de les destinacions d’estiu.
3. Materials Sindicals
● CGT: presenta dues esquerdes sobre “falta de recursos per cobrir les beques menjador
necessàries” i “L’estafa del Departament en cobrir les reduccions de jornades per majors de 55
anys”.
● USTEC: presenta un dossier informatiu sobre el Nou protocol d'assetjament laboral i un altre
sobre la Secundària, Cap on va la secundària?.
● CCOO: presenta un fulletó informatiu (III Conveni) per al personal que treballa al Lleure
Educatiu (menjador, extraescolars...), resum imprès de la Mesa Sectorial (28/10), un comunicat
per exigir la fi de les mesures excepcionals i un fulletó informatiu adreçat als Coord. de Riscos
Laborals (es fa el recordatori de dates per a les sessions formatives que farà en breu el Servei
de Prevenció).

4. Varis
USTEC: recorda l’acte d’homenatge a la figura del Sergi que tindrà lloc el 6/11/15. També
informa i dóna el seu suport a la Manifestació en favor dels refugiats (31/10/15).
CGT: Comenta les múltiples mentides de l’Operació Pandora.
Presenta també el Concurs Internacional d’humor gràfic sobre drets laborals i la campanya de
recollida de diners per finançar la publicació.
Comenta també que estan organitzant autocars per anar a la Manifestació contra la violència
masclista (Madrid) del proper 7 de novembre.
Comenta també la campanya que han engegat per exigir a l’Administració un pla de
desamiantat progressiu de totes les escoles de Catalunya.
5. Torn de paraules
La representant de l’escola La Sardana apunta què es pot fer amb el tema de la sisena hora.

Reunió Zona de Cerdanyola
Cerdanyola, 28 d’octubre de 2015.

