Zona Baix Vallès octubre

Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet),
USTEC, I-CSC i CGT Ensenyament.

09.10.19 Ateneu de Cerdanyola (12.15h)
Properes Assemblees: dimecres 6 de novembre i 4 de
desembre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola
1. Vaga general
Intersindical-CSC i IAC (USTEC) havien registrat preavís de vaga general pel divendres 11 d’octubre
i per fer possible ampliar el suport s’ha posposat a divendres 18. Els motius de la vaga serien la
reclamació de la derogació de les darreres reformes laborals, la reivindicació d'un salari mínim de
1.400 euros a Catalunya, la dotació de recursos suficients a la Inspecció de treball, la igualtat de
gènere en el món del treball, i la recuperació del poder adquisitiu de salaris i pensions i la taula
reivindicativa del 29M.
La vaga es farà en mig de massives mobilitzacions no laborals.
A dia d’avui, a part d’aquest preavís, el Sindicat d’Estudiants convoca una vaga de 3 dies després
de la sentència dimecres 16, dijous 17 i divendres 18, unint-se aleshores a la vaga de treballadores i
treballadors.
CGT decidirà en assemblea, aquest dilluns, el seu posicionament.

2. Llei Aragonès
Aquest projecte de llei es proposa externalitzar serveis educatius en temps lectiu que ara es
gestionen de forma directa com són els serveis d’educació especial, d’ensenyament preescolar
(P3, P4 i P5) o de tutoria o les escoles de persones adultes. A més, també s’inclouen “serveis
escolars diversos”, una categoria on caben totes les activitats desenvolupades en l’horari lectiu de
les escoles públiques.
La proposta normativa també contempla sotmetre al règim de contractació pública el temps de
migdia (menjador escolar), les activitats extraescolars i els serveis d’acollida matinal i de tarda.
Cal una resposta col·lectiva contra aquesta llei, però especialment contra la voluntat
privatitzadora que hi ha al darrere que ha de ser combatuda permanentment.
En el marc d’aquestes protestes, més de 50 col·lectius estem tenint converses de cara a ajuntar
capacitat de mobilització per fer-hi front. La Plataforma Aturem la Llei Aragonès convoca una
manifestació al centre de Barcelona per protestar contra la possible aprovació de la Llei de
Contractes de Serveis a les Persones, coneguda com a Llei Aragonès.
Dissabte 19 d’octubre. La manifestació començarà a les 17h al Departament d’Economia i
seguirà fins a Plaça Sant Jaume.
Video campanya.
Per poder facilitar els desplaçaments des d’arreu del territori, la Plataforma Aturem la Llei
Aragonès posa a disposició de les persones que ho necessitin diversos autocars que sortiran de
diversos punts de Catalunya:
Ruta 1: Amposta – Vandellòs – Reus – Tarragona – Vilanova i la Geltrú – Barcelona
Ruta 2: Tremp – Balaguer – Lleida – Tàrrega – Igualada – Martorell – Barcelona
Ruta 3: Girona – Vic – Manresa – Terrassa – Sabadell – Barcelona
Compra el teu tiquet.
●
●
●

3. Retorn paga extra 2013
El Govern de la Generalitat i els sindicats majoritaris de la funció pública han arribat a un acord
per al retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 dels treballadors i treballadores públics.
L’acord preveu fer efectiu el pagament de les pagues pendents en els terminis següents:
Any 2019. 40% de la paga corresponent a l’any 2013 que s’abonarà en 2 terminis:
●
●

un 10% durant el primer trimestre del 2019, que ja vam cobrar
el 30% restant a partir de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019, no més tard de la
nòmina d’octubre.

PERSONES JUBILADES:
El Departament pagarà d'ofici el 30% de la paga de 2013 a qui no hagi canviat el compte bancari
en què va cobrar el 10% d'aquesta paga al març de 2019.
Únicament qui ha canviat les dades bancàries ha de presentar sol.licitud per poder cobrar.

4. Personal laboral
Decidim promoure i treballar una assemblea personal d’atenció educativa (PAE) dels centres
del Vallès Occidental una tarda de finals de novembre. Els sindicats presents es
comprometen en fer difusió i en la realització de l’assemblea.
Si esteu interessades en participar poseu-vos en contacte amb nosaltres.

5. Reforma formació professional
Suposadament la reforma pretén posar una mica d’ordre en una formació professional que,
estem d’acord, avui en dia pateix un desordre important. La implantació de la FP Dual ja es va fer
a correcuita i amb l’esforç dels i les docents ja que vam elaborar el currículum dual per cada
centre, sense que en cap moment sortís una programació igual per a tothom que garantís que
tots els alumnes que feien FP Dual tinguessin els mateixos coneixements.
S’està en procès de modificar l’organització d’alternança dual i l’organització curricular dels Cicles
Formatius. Aquesta modificació que es va parar a finals del curs passat, s’està negociant a
esquenes del professorat i de la majoria de sindicats educatius.
USTEC, I-CSC i la CGT consideren que no és oportú plantejar possibles canvis curriculars i
organitzatius que afecten tota l’FP per resoldre unes necessitats singulars i específiques d’una
modalitat d’FP minoritària com la dual.
Denuncien que el Departament pretén convertir els ensenyaments professionalitzadors en una
formació ocupacional, alhora que afavoreix l’externalització o la privatització definitiva.
Exigim una modificació de la FP, que vetlli per la seva gratuïtat, qualitat, importància i valor per la
societat en comptes de veure-la com un centre productor de mà d’obra barata.

6. Passades oposicions
Una companya que ha participat d’un tribunal a les últimes oposicions ens explica les condicions
en les quals havia d’exercir la tasca encomanada: cap formació, més hores treballades que les
cobrades (i amb sort cobraran l’any que ve), jornades interminables, altes temperatures, … i a més,
patir faltes de respecte i critiques personals, presencialment i a les xarxes socials.

Des de l’assemblea de zona manifestem que les “irregularitats” es donen sobretot en el sistema
d’accés, injust, arbitrari, selectiu i memorístic i no als tribunals.
Tot i que les proves d’aquest any s’han invertit, primer es defensava la Programació, per a
beneficiar, es deia, a les persones interines que ja treballaven, la sensació de selecció aleatòria per
part de moltes persones participants continua sent una realitat. Denunciem per enèsima vegada
que són unes proves i uns temaris del tot obsolets (de finals dels anys 90), que ni tan sols
s’adapten a la realitat educativa actual.
Només la mobilització del col·lectiu d’interines i el suport de tot el professorat aconseguirà
canviar aquest sistema d’accés injust i arbitrari, no podem esperar que sigui el Departament
d’Educació qui modifiqui aquest sistema i doni prioritat a l’experiència sense la nostra pressió, la
nostra força, i la nostra lluita. Si nosaltres ens aturem, el sistema deixa de funcionar.

7. Altres
a. Absències sense justificar
Les absències al lloc de treball han d’estar justificades, cal demanar permís, baixa o presentar
declaració responsable.
La manca injustificada al lloc de treball d’un dia (o menys de 10 hores per mes natural) són
considerades com a faltes lleus i poden suposar amonestació o suspensió de funcions fins a 15
dies i deducció proporcional de retribucions.
L’incompliment de la jornada que, acumulat, suposi un mínim de 10 hores per mes natural es
considera falta greu i pot suposar la suspensió de 15 dies a un any, trasllat del lloc de treball o
rescissió del nomenament d’interinitat.

b. Borsa de 15 hores (Justificació d’absències per motius de salut,
sense incapacitat temporal)
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, de conformitat amb el model "Declaració responsable justificativa
d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica", disponible al Portal de centre
del Departament d’Educació.

c. Dimissió Bargalló
Arran de les declaracions realitzades la setmana passada, denunciem que el Departament
d’Educació, representat per la figura del Conseller Bargalló, menysté el funcionariat. Segons les
seves declaracions durant la visita a Tortosa el dia 2 d’octubre, el 30% dels funcionaris estan
endropits i les escoles funcionen millor sense ells, és a dir, quan tot el personal és interí, i fins va
arribar a instar als treballadors i treballadores que no estiguin d’acord amb aquestes condicions
laborals, alineades amb la privatització del sistema educatiu, a marxar de l’ensenyament públic.
A partir de les Juntes de Personal, s’ha entrat per registre la demanda de dimissió del conseller.

d. El personal substitut cobrarà juliol (retroactiu 2015-2016)
USTEC informa que una sentència ferma que permetrà que el personal substitut cobri el juliol del
curs 2015-2016. La sentència estima:
●

El cobrament del juliol de 2016 del personal substitut que hagués treballat 6 mesos o més
durant el curs 2015-16. Amb aquest objectiu, aleshores vam iniciar una campanya, que, com

●

hem vist, ha estat reeixida. Cal dir que a partir del juliol de 2017 aquest dret ja fou restituït
mitjançant l'Acord de 31 de gener de 2017 amb el Departament.
El cobrament del 4t i/o 5è estadi del personal interí, amb efectes retroactius màxims dels 4
anys anteriors a la data de la sol·licitud, i no pas des de l'1 de gener de 2016, com marcava
l'Acord de Govern que va ser recorregut per USTEC·STEs i finalment anul·lat pel TSJC.

Més informació: h
 ttps://www.sindicat.net/2019/octubre/cobrament_juliol1516/index.php
El cobrament retroactiu s’ha de demanar mitjançant instància general.

e. 3a edició de Jornades E
 ducant per a la vida
La 3a edició de les jornades Educant per a la vida versaran sobre assignatures pendents del
nostre sistema educatiu. La primera jornada, que tindrà lloc el proper 23 de novembre, es
centrarà en el medi ambient, en quin espai li donem a l’educació en el respecte al medi ambient.
Com apareix el disseny curricular, com s’ubica als projectes de centre? Comptarem amb persones
d’organitzacions que lluiten pel medi ambient o el clima, i amb d’altres que ens explicaran
projectes concrets a Cerdanyola, com F4F Cerdanyola o famílies d’escoles verdes, o relacionades
amb els camins escolars.

f. Reducció 55 anys
El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys destinat en centres docents
dependents del Departament d’Ensenyament, centres de recursos educatius per a deficients
auditius (CREDA) i centres educatius per a deficients visuals (CREDV) que tingui més de 15 anys
de serveis en qualsevol nivell educatiu de l’ensenyament públic no universitari, tindrà una
reducció de 2 hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per fer
activitats d’una altra naturalesa.
S'ha de lliurar a la direcció del centre.

g. Permís del progenitor diferent de la mare biològica per
naixement, guarda amb finalitats d’adopció, acolliment o
adopció d’un fill o una filla (abans anomenat paternitat)
Té una durada de setze setmanes, de les quals les sis setmanes immediates posteriors al fet
causant són en tot cas de descans obligatori.
NOVETAT: Possibilitat de gaudir el permís de forma interrumpuda. Cal indicar en el moment de
realitzar la sol·licitud que es vol gaudir el permís de forma interrumpuda. Si es gaudeix de manera
interrompuda es requerirà, per cada període de gaudi, un preavís mínim de 15 dies d’antelació i es
realitzarà per setmanes completes.

h. Calendari reivindicatiu
Llei Aragonès - Pressupostos - Ràtios - Barracons - Model oposicions / estabilitat personal interí Democràcia als centres - Formació professional
A finals del curs passat, els sindicats vam signar a les Juntes de Personal dels diferents serveis
territorials resolucions en les quals ens comprometem a organitzar xerrades-assemblees als
centres educatius des de l’inici del present curs per exposar la necessitat de revertir les retallades
que encara patim. Ràtios i hora lectiva.

Properes Assemblees: dimecres 6 de novembre i 4 de
desembre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola

