Acta zona Vallès Occidental Sud del 20 de gener de 2016
Assistents: representants de centres de Barberà del Vallès, Cerdanyola, Badia i els representants de
CGT, USTEC i CCOO.
Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Calendari de zona.
Retallades, tancaments, mobilitzacions als diferents territoris.
Obertura de la borsa i certificat de penals.
Ampliació dels supòsits de substitucions des del 1r dia.
Informacions sindicals.

1. Es comenta que a les zones de Terrassa i Sabadell, previ acord entre els coordinadors de
cada sindicat (amb vot contrari de CGT), s’ha acordat un calendari mensual que ja s’ha
enviat als centres. A Cerdanyola, USTEC proposa mantenir aquest acord tret de que la zona
acordi el contrari i es compromet a venir a les reunions quinzenalment si cal. CCOO
planteja que potser mensualment es fomenta més la participació i que no sembla seriós
canviar una altra vegada el calendari; així doncs, per coherència i per coordinació de la seva
tasca sindical a la comarca: vindrà a la zona respectant el calendari mensual. No obstant
això, es posa a disposició de la zona quan hi hagi alguna mobilització com sempre ha fet.
CGT manifesta que és convenient mantenir el calendari quinzenal i proposa votació.
Segons votació es manté el calendari quinzenal.
2. A Barberà del Vallès s’ha constituït una Plataforma en defensa d’una Secundària de
qualitat davant la imposició del Departament d’obrir una secció a l’Escola Elisa Badia de
l’INS Can Planas per encabir dos grups de 1r d’ESO. La reivindicació consisteix en
reclamar que es reformi integralment l’INS Can Planas (hi ha un projecte arxivat del 2010) i
es plantegi sense demora la planificació i viabilitat del 3r institut. Es compta amb el
recolzament del consistori que va votar en el darrer ple (tots els grups a favor) la resolució
plantejada per les mares i pares de la Plataforma fent-los costat. A Ripollet també s’estan
organitzant per reclamar el 4t institut donada la massificació a que estan sotmesos. Quant al
tancament de línies, es comenta que el Departament no informa i que s’ha d’estar alerta.
Se sap que a Barberà aquest curs no es tancarà cap línia de P3. A Cerdanyola es preveuen
tancaments de P3, de 3 a 4 en els propers 3-4 cursos segons informació dels SSTT a
l’Ajuntament.
3. Es recorda que està oberta la Borsa de personal docent fins el 8 de febrer. Quant a
l’obtenció del certificat de penals, dir que hi ha hagut moltíssimes cues i inconvenients que
es podrien haver evitat. Finalment el Departament accepta que es presenti la documentació
com que s’està tramitant. Només cal descarregar l’imprès del Ministeri de Justícia, fer el
pagament a l’entitat bancària i aportar-ho tot plegat a SSTT. Es pot tramitar el certificat via
correu: més info aquí
4. S’informa també que s’han ampliat una mica els supòsits de substitucions des del 1r dia
en els casos de maternitat, paternitat i/o adopció; en els centres de menys de 18 grups i per a
tot el professorat que imparteixi un mínim de 3 hores lectives a 2n de batxillerat, però la
condició que les baixes siguin de, com a mínim 10 dies lectius, torna a deixar la millora en
paper mullat per més del 90% de les baixes.

5. Informacions sindicals:
USTEC:
● INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER UN NOU SISTEMA EDUCATIU A
CATALUNYA
● Moció a Presentar als Ajuntaments a favor de la ILP
● Carta a les Associacions de Famílies
● Més Info a: http://ilpeducacio.cat/

CCOO:
● Xerrada sobre Jubilacions MUFACE al Casal Pere IV (Sabadell, Rambla, 69; 4/02/16, 18h).
Inscripcions aquí.
● Resum Mesa Sectorial del 28 de gener. El Departament convocarà una Mesa Extraordinària
d’FP a petició de CCOO.
● Full informatiu sobre els nous supòsits de substitucions als centres.
● Full informatiu sobre els canvis en la gestio de les baixes.

CGT:
● Xerrada CGT a Mataró: I la secundària que? 21 de gener.
● Presentació llibre “Les dones. Barcelona 1700”, Aplaçada.
● Curs CGT reconegut pel Departament: Pedagogia libertària.

Cerdanyola del Vallès, a 20 de gener de 2016.

