Zona Baix Vallès Febrer
Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet) i
delegades dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.
13.02.19 Sala 20. Ateneu de Cerdanyola (12.15h)

1. Setmana de lluita
Transmetem a l’assemblea de zona la valoració que fa l’Assemblea de treballadores convocant: Excel·lent
ambient i bona participació a les tancades i la tancada central de divendres. Encara queda per realitzar la tancada
de l’Institut Alt Foix de Sant Martí Sarroca el dia 14 de febrer. Excel·lent reacció de la premsa. Un bon principi.
Es preparen noves accions i animen a tothom a sumar-s’hi i organitzar-se.
Recordem que la setmana de lluita compta amb el suport de FAPAC, Assemblea Groga de Gràcia, Plataforma per
l'educació pública del Poblenou, Assemblea Groga de Gramenet, Olesa es mou, i els sindicats USTEC·STEs, CGT
Ensenyament i la COS. CCOO també dóna suport a l’Assemblea.

2. Vaga General 21F
Dijous 21 de febrer, la I-CSC ha convocat vaga general. Si voleu informació de la vaga del proper dia 21 per part
del sindicat convocant, aquí teniu l'enllaç: https://www.intersindical-csc.cat/vagageneral.
Els motius laborals de la vaga són: la derogació de la reforma laboral del gobierno del PP de fa ara 7 anys, salari
mínim al Principat de 1200 € i la recuperació per part del Govern de la Generalitat de les lleis socials suspesos pel
Tribunal Constitucional.
A nivell sindical USTEC, la CGT Ensenyament, SEPC i Sindicat d’Estudiants donen suport a la vaga general. Hi ha
sectors de CCOO i UGT que hi donen suport.
A banda, totes les entitats i partits polítics que donen suport al dret a decidir hi donen suport. ANC i Òmnium
, les
ADIC, Universitats per la República, ERC, Junts per Catalunyai la CUP.

Serveis mínims centres docents públics i llars d’infants
Una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del
cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre.
A més del personal esmentat:
Per a l’ensenyament infantil i primària (de 3 a 12 anys): 1 docent per cada 6 aules.
Per als centres d’educació especial (de 3 a 16 anys): 1 docent per cada 4 aules.
Per garantir la seguretat en l’horari de menjador i activitats complementàries: un terç del personal.
Per a llars d’infants: un terç de la plantilla.

3. Borsa de 15 hores - Justificació d’absències per incapacitat
temporal
Segons Instrucció del Departament d’Educació, qualsevol absència del lloc de treball ha de ser comunicada
immediatament (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar...), a la direcció del centre. Les absències que no
justificades comporten la deducció proporcional d’havers sense perjudici que puguin ser constitutives de falta
disciplinària. En cap cas s’admeten justificants documentals que continguin dades sobre la salut de les persones.
La responsabilitat directa del control de la jornada i l’horari recau en el director o la directora.
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Justificació d’absències per incapacitat temporal
Les absències produïdes per baixes per malaltia o incapacitat temporal s’han de justificar necessàriament
mitjançant la presentació del comunicat mèdic de baixa. Les direccions dels centres han de fer arribar amb la
màxima urgència els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a les unitats de gestió de personal dels
serveis territorials o del Consorci d’Educació de Barcelona.
Quan els comunicats o incidències es produeixin en períodes d’inactivitat del centre els hem de tramitar
directament als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona.

Justificació d’absències per motius de salut, sense incapacitat
temporal. Borsa de 15 hores
Les absències produïdes per motius de salut durant la jornada de treball o abans del seu inici, que no responen a
una situació d’incapacitat temporal, no generen descompte retributiu en les primeres 15 hores laborables
d’absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda i del temps de
prestació de serveis) i es poden acreditar mitjançant declaració responsable, disponible al Portal de centre del
Departament d’Educació.
No computen dintre d’aquestes hores les que es consumeixin per motius de salut que a l’endemà derivin en una
situació d’incapacitat temporal amb la presentació de la baixa mèdica. En aquests casos, les hores consumides no
han de restar del saldo inicial de 15 hores. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o
directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

Embaràs i malalties cròniques o oncològiques
Es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15
hores laborables per curs escolar.
No pensem que sigui una bona solució. L’objectiu era recuperar les condicions anteriors a les retallades del 2012,
és a dir, tornar al supòsit de tres dies d'absència i que fins el quart no s’hagués de portar una baixa mèdica. Fins
aquell moment, els tres dies es poden justificar amb una declaració jurada o amb un document de la
metgessa/metge. Amb la nova normativa, no només no recuperem les condicions anteriors a les retallades, sinó
que de les 30 hores de què disposàvem per absències per motius de salut, ara se’ns redueixen a 15, una retallada
del 50%. Què farem quan aquestes hores s'esgotin? Haurem de demanar la baixa des del primer dia un altre cop?

4. Abonament del 10% de la paga del 2013
S’ha publicat el Decret que concreta que durant el primer trimestre de l’exercici 2019, rebrem el 10% de l’import
que vam deixar de percebre de la paga del 2013.

5. Comissió Paritària General de Prevenció de risc laborals
CCOO ha denunciat a Inspecció de Treball que en més de 20 anys de prevenció a la Generalitat només s'han fet 2
de les 5 auditories necessàries per valorar la integració i l'eficàcia del sistema de prevenció implantat.
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6. Eleccions sindicals
La sol·licitud de vot per correu es port fer:
- Mitjançant el portal atri. Cal iniciar sessió al portal ATRI i clicar al banner de les Eleccions Sindicals situat a la
dreta. A l’aplicatiu web caldrà indicar l’adreça postal on es vol rebre la documentació per votar per correu.
- Mitjançant l’enviament d’un correu certificat a la Mesa Coordinadora del corresponent Servei Territorial.
Es pot sol·licitar fins a 5 dies abans, com a màxim, del dia de la votació (5 de març). Si teniu qualsevol dubte
podeu consultar les delegades sindicals a la vostra zona.

Campanya electoral - Del 15 de febrer al 10 de març.
Votació: dimarts 12 de març de 10.30h a 18,30h
Candidatures: al Vallès Occidental presenten candidatures USTEC, CCOO, UGT, ASPEC-SPS, CGT i I-CSC. Les llistes
ja estan oficialment proclamades.

7. Oposicions TEI i TIS
USTEC ens informa de les negociacions sobre les oposicions per a les categories TEI i TIS que el Departament
d’Educació té previst de convocar i que el concurs de canvi de destinació de les places TEI, es farà abans que
comencin aquestes oposicions. Cal dir que tot són previsions.
Concretament, a hores d’ara sabem que, per una banda, hi haurà 380 places de la categoria TEI, corresponents a
l’oferta d’ocupació pública i, per l’altra, s’oferiran 376 places més de TEI i 73 de la categoria TIS, les anomenades
places PESCO (oferta d’ocupació pública parcial a l’estabilització i consolidació de l’ocupació temporal del
personal al servei de l’Administració).
Per més informació: https://sindicat.net/lab/fulls/full11pl.pdf

8. Altres
a. 8 de març. Vaga General Feminista de 24h
Tots els sindicats presents convoquen i animen a participar activament de la vaga general feminista del 8 de
març.

b. Proves avaluació diagnòstica 2on de primària i 4t de l’ESO
Finalment, el 13 i el 14 d’aquest mes es realitzaran les proves externes de 4t d’ESO. El Sindicat d’Estudiants dels
Països Catalans promou un boicot a aquestes proves.
Les proves d'avaluació diagnòstica d'educació primària (segon curs), seran del 13 al 31 de maig.
Ja són moltes les famílies que es neguen a fer les proves externes a primària que legalment no són obligatòries.
Rebutgen aquestes proves estandaritzades perquè són un instrument per consolidar una educació basada en la
competició que obre la porta a la seva privatització i mercantilització a través de rànquings entre escoles.
D’altra banda, el reduccionisme flagrant de les proves força a reconduir l’educació cap a una deriva academicista i
de premi-càstig, a canviar els programes i projectes d’escola per ensinistrar els nens a superar els exàmens, i a
segregar l’alumnat en diferents itineraris de forma prematura i sense tenir en compte altres aspectes, deixant de
garantir la igualtat d’oportunitats.
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Recordem que el curs passat, les conseqüències negatives d’utilitzar els resultats d’aquestes proves es van poder
comprovar arran de la publicació, per part del diari El País, d’una notícia que es feia ressò d’aquestes conclusions,
fent referència només a les escoles públiques.

c. Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones
A punt d’aprovar-se al Parlament, un projecte de llei que la ciutadania encara desconeix, però que els afecta
directament, ja que suposa blindar l’externalització i potenciar la mercantilització de molts serveis educatius: com
el temps del migdia, l’acollida o les extraescolars. Buscarem més informació per properes assemblees.

d. Com escrivim l’assistència al resum de l’Assemblea de Zona? Registre
assemblea de zona
Debatem la proposta de CCOO de canviar el sistema de registre i documentació de l’Assemblea de Zona.
L’Assemblea decideix continuar treballant com fins ara, recollint aquest resum i utilitzant-lo per comunicar-se
amb els centres de la manera més útil i àgil possible. CCOO mostra el seu desacord i expressa la seva voluntat de
no signar el present resum. CCOO enviarà la seva pròpia acta (l’Assemblea manifesta la seva disconformitat) i
marxen de l’Assemblea d’avui.

e. Concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de 413 centres
educatius (11 a la nostra zona)
Termini de presentació de sol·licituds i lliurament del projecte de direcció: des del 11 al 28 de febrer. Per primer
cop s’haurà de disposar de l’acreditació de director professional docent. (Més informació a la 
web del
Departament).
Les escoles La Jota, La Sardana i Les Seguidilles, Gassó i Vidal, Marta Mata, Can Serra. Els instituts Frederica
Montseny, Pere Calders i La Romànica. I les Escoles d’adults de Badia i Ripollet (Jaume Tuset).

f. 3a Fira Apropa't a la Formació Professional
Del 20 al 23 de febrer a la Fira Sabadell (pl. de la Sardana, 7, Sabadell). Més informació.

g. Retribucions
Fulls de retribucions actualitzats:
CCOO presenta el quadre de retribucions actualitzat.
USTEC Retribucions del personal laboral Es presenta quadre de retribucions actualitzat pel personal laboral en el
que es fa visible que es continua perdent poder adquisitiu.
Retribucions 2019Informacions retribucions 2019.

h. Matinals educació en valors Cerdanyola
El proper dissabte 23 de març, de 10.30 a 13.30 h, a l’Institut Banús, es celebrarà la tercera matinal d’Educant per
a la vida. Aquesta matinal duu per títol: “Drets Humans i Solidaritat”, amb una primera part “Som Ciutadanes del
Món” i una segona part “Compartim per créixer”. En la primera part ens acompayaran la Xènia Amorós de la
FAPAC i alguna persona de la coordinadora Obrim Fronteres. Com sempre, en la segona part compartirem
accions educatives i projectes que s’estan duent a terme en els nostres centres educatius.

i. L’exèrcit al Saló de l’Ensenyament
L’exèrcit tornarà a estar present al Saló de l’Ensenyament. Mostrem la nostra disconformitat. Les armes no
eduquen, les armes maten. Animem a tothom a sumar-se a les accions de denúncia que es faran. El Saló de
l’Ensenyament es farà del 20 - 24 de març.
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