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Reunió de la Junta de Personal
16 d’octubre de 2015
La Junta de Personal Docent és l'organisme constituït pels sindicats –segons els resultats de les
darreres eleccions sindicals- i fa d’interlocutor amb els Serveis Territorials del Baix Llobregat.
Habitualment es fa una reunió per trimestre.
1.‐ Dades inici de curs. Reduccions i ampliacions matriculació i plantilles.
A Primària: Total de grups de P3 reduïts 14: 1 Castelldefels, 1 Castellví, 2 Cornellà, 1 El Prat, 1
Esplugues, 2 Gavà, 1 Martorell, 1 Molins, 1 Vallirana, 3 Viladecans.
Total de grups de P3 oberts 2: 1 La Palma de Cervelló i 1 Sant Andreu de la Barca.
La reducció d’alumnes de P3 total matriculats al Baix ha estat de 270 alumnes (838 a segon cicle
infantil). Amb la reducció a la pública de 12 grups el total de places que ha reduït la pública ha estat
de 300. Dues conclusions: 1) Les aules se segueixen omplint sense recuperar ràtios ni qualitat. 2)
Les mesures preventives de tancament d’unitats públiques (que la discriminen respecte de la
concertada) estan modificant la tendència detectada de trasbalsament de la concertada a la pública
dels darrers cursos, fent carregar a la pública la retallada de grups. Hem demanat les dades de
concertació sabent que hi ha grups de la concertada que no arriben als mínims que els permet
mantenir el concert.
A Secundària 14 augmenten els grups de 1r d’ESO: 1 Abrera, 1 Corbera, 1 Cornellà, 1 Esparreguera,
1 Martorell, 2 Molins, 1 Sant Andreu de la Barca, 1 S. Esteve Sesrovires, 1 Sta. Coloma, 1 Torrelles
de Llobregat, 1 Viladecans, 1 Vallirana.
Perden 1 grup de 1r ESO a S. Boi de Llobregat
Amb aquest creixement la única previsió de construcció de centres de secundària és el de Molins,
amb la qual cosa creix l’escolarització amb precarietat, amb la cronificació de molts barracons o en
centres de primària que no estan adequats a les necessitats dels de secundària.
Un segon problema son les sobreràtios que hi ha particularment a Secundària. Hem demanat
compensacions de professorat. Per exemple a Molins de Rei a 2n i 3r exigirien un grup més, pot ser
que no hi hagi condicions per fer‐lo però aleshores la dotació de professorat corresponent a aquests
dos grups necessaris: 2’4 x 2 = 4’8 professors/es de més, que suposarien una ampliació de plantilles
d’un mínim de dos professors/es a cada un dels dos centres públics que han de suportar aquesta
situació.
2.‐ Reduccions de dues hores majors de 55 anys.
Peticions 410 mestres a primària. Aportació de recursos del S.T. per compensar aquestes hores:
18’5. Necessitats reals 410 x 2 = 820, és a dir, es precisen 32’8 mestres.
Peticions 330 professorat a secundària. Aportació de recursos de S.T. 12’5. Necessitats reals 330 x 2
= 660, es precisen 33 professors/es.
Necessitats total generades per les 740 reduccions 55’8 docents. Diferència de contractació 55’8 –
31= 24’8

Queixa pels forats que ha suposat als centres i que s’han hagut de tapar perdent desdoblaments,
reforços... i a la vegada amb aquesta política han generat forts problemes i tensions en els
centres. Exigim que es cobreixin totes les hores.
També ens queixem dels criteris que s’han donat. Les hores no han de constar en l’horari que signa
el professorat, doncs s’afegeixen a les 7'5 d'horari de treball que es fa “no necessàriament” en el
centre.
I també tenim una lectura diferent de la normativa que només exclou càrrecs directius i no diu que
no la puguin demanar altres coordinacions i càrrecs. El problema és que no es poden sumar les
hores de reducció lectiva.
3.‐ Contractacions. Del total de les 7380 docents que hi ha al Baix Llobregat, 2558 (és a dir el 34'6%) són
places que es donen com a vacants, és a dir directament subjectes a les decisions de les direccions (decret
de plantilles). I d’aquestes vacants, 1627 són interinatges, el que suposa un 22% de vacants precàries.

És a dir precarietat i arbitrarietat alhora de completar les plantilles són dos greus problemes. En
proporció a les decisions de les direccions de “no continuïtat” que s'han fet són molt poques les
que presenten al∙legacions. De les 24 al∙legacions presentades s'han acceptar 3.
Hi ha hagut problemes per cobrir especialitats de francès i informàtica per trobar substituts/es No
tenim dades concretes de com les decisions que s’han pres de no cobrir les substitucions des del
primer dia i les pressions sobre el professorat penalitzant les baixes (reducció 50% 3 primers dies...)
han afectat en el descens de les substitucions.
4.‐ Altres. A més de fer un seguiment de centres:
• Reclamació de les sobrecàrrega administrativa que pateixen els centres. Com exemple
reclamem: Institut de Viladecans que té 0’5, Salamero Gavà que no en té cap. Problema en
la gestió de beques d'educació especial a Cornellà. Reconeixes que és veritat però que no
tenen directrius des de Direcció General per resoldre‐ho.
• CFA Artur Martorell (Brians I). Es manifesta la problemàtica que ha suposat l’endarreriment
de les obres per a disposar de les noves instal∙lacions per l’inici de curs i es demana el
compromís de S.T. davant la direcció general d’ensenyament i Justícia per tal que
immediatament acabades les obres no s’endarrereixin les dotacions i mobiliari.
• Menjadors. Problema tercer tram. Hi ha hagut una retallada de més del 40% en la partida.
Preguntem si es tracta d'una partida tancada. No hi ha resposta, però es diu que es creu que
encara és prematur per treure conclusions.
• Es pregunta si hi ha criteris per acollir els refugiats. Se’ns diu que no hi ha cap instrucció al
respecte.
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Cal un nou sindicalisme, ajuda’ns a construir-lo.

