Zona Baix Vallès Setembre

Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada i Ripollet),
USTEC, CCOO, I-CSC i CGT Ensenyament.
25.09.19 Ateneu de Cerdanyola (12.15h)

Propera Assemblea: dimecres 9 d’octubre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola

1. Inici de curs
Per aquest curs el Departament no reverteix cap retallada ni aplica cap mesura per revertir la
greu situació que patim a l’educació pública. Ni les que tots els sindicats considerem prioritàries
(com el retorn de la inversió en l’escola bressol, la reducció de la segona hora lectiva o la reducció
de les ràtios) ni d’altres que suposarien un cost econòmic mínim (com el retorn a la reducció de
2h lectives del personal major de 55 anys o la conversió de jornades d’un terç en mitges) o d’altres
que no tenen cap cost econòmic (derogació del Decret de Plantilles, canvi del model d’oposicions
per prioritzar les persones que treballen als centres o retorn a l’horari de permanència anterior a
les retallades per al professorat de secundària).
Comencem el curs amb situacions diverses als centres de la nostra zona. Les ràtios de 3er i 4rt a
punt d’esclatar, problemes amb diverses obres que s’havien de fer a l’estiu i inundacions de
l’últim temporal, problemes de segregació a algun institut, … Les substitucions, depèn dels
centres, i problemes amb les substitucions del PAS. Cal planificació i construcció d’escoles i
instituts.
Instituts que s’organitzen en més línies de les reconegudes oficialment que no respecten els
horaris dels docents (ampliant hores lectives o de guàrdies, o obligant a fer tutories no
reconegudes) amb l’aprovació del claustre. Aquests ajustos dels centres per reduir ràtios els està
assumint el personal dels centres, perdent hores de treball, coordinació, etc. L’excepcionalitat
s’està fent norma.
Manquen recursos per atendre la diversitat (educació especial, TEIs, vetlladores, TIS, …).
Observem que l’augment del personal triat a dit, places perfilades, entrevistes és preocupant.
Això també s’està fent norma.

2. Llei Aragonès
Com que el posicionament sobre la Llei Aragonès és diferent per part dels diferents sindicats ens
proposem continuar debatent sobre aquest tema.
Alguns sindicats presents formen part de la Plataforma Aturem Llei Aragonès, amb més de 50
col·lectius que hi estan tenint converses de cara a ajuntar capacitat de mobilització per fer-hi
front.
De forma concreta, el 25 de setembre a les 18h hi ha convocada una concentració al Parlament de
Catalunya. I Manifestació dissabte 19 d’octubre. A les 17h a la Conselleria d'Economia.
Plataforma Aturem Llei Aragonès: https://aturemlalleiaragones.wordpress.com/
Aquí podeu mirar el posicionament dels diferents sindicats:
USTEC: https://www.sindicat.net/2019/juliol/Llei_Aragones.php
CCOO: h
 ttps://educaccio.cat/2019/educacio/laborals/ccoo-defensa-la-gestio-publica-directa-2/
I-CSC:
https://www.intersindical-csc.cat/2019/06/22/la-i-csc-reclamem-un-pla-per-recuperar-la-gestio-dels-serveispublics/
CGT: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article5497

3. Personal laboral
S’ha publicat el Llistat d'admesos i exclosos del Concurs de trasllat de personal laboral fix de la
categoria TEI.
Està a punt de sortir la convocatòria d’oposicions pel personal TEI. Podeu consultar les ofertes de
cursos i assessoraments a les web d’USTEC i CCOO.
Respecte a la situació irregular del personal interí
S’està esperant la resposta del TJUE vers les demandes sobre la situació del personal interí i
laboral no fix de les administracions públiques amb contractes en frau de llei, a les preguntes
prejudicials que van fer el tribunal n 14 i 18 de Madrid al TJUE. Denunciem que l’'administració ha
incomplert durant anys les seves pròpies lleis i a més una directiva europea que és de rang
superior a tota legislació interna dels estats.
S’han creat plataformes per tot l’estat per defensar els interessos del interins i temporals de llarga
durada davant les OPE's en processos d'estabilitat i consolidació, on pot provocar un ERE
encobert.
Diferents plataformes defensen que el procés d'excepcionalitat per estabilitzar aquestes persones
i llocs de treballs (pot o no coincidir en places) es demani un concurs de mèrits. També defensen
que aquest concurs està regulat a la pròpia llei EBEP per poder aplicar l’article 61.6 de l’EBEP
s’hauria de legislar a nivell estatal: “Sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter
excepcional, el sistema de concurso que consistirá únicamente en la valoración de méritos”.

4. Formació professional
S’està en procès de modificar l’organització d’alternança dual i l’organització curricular dels Cicles
Formatius. Posposem el debat a altra assemblea, perquè el posicionament dels sindicats és
diferent.
USTEC: h
 ttps://fp.sindicat.net/e/212
CCOO: https://educaccio.cat/2019/educacio/fp/ccoo-dona-la-cara-pel-professorat-de-fp/
I-CSC: h
 ttp://www.intersindical-csc.cat/2019/06/04/la-formacio-professional-no-esta-en-venda/
CGT: h
 ttp://cgtense.pangea.org/spip.php?article5468

5. Setmana Emergència climàtica
Setmana d’accions del 20 al 27. Manifestació el 27 de setembre a les 18h a Jardinets de Gràcia.

6. Calendari zones
Les participants de l’assemblea, i els representants de CGT, USTEC i INTERSINDICAL no accepten
l’acord sindical del 28/6 i ratificat el 10/9 per (USTEC, INTERSINDICAL, CCOO i UGT) que establia un
calendari bimensual de reunions de zona.
L’assemblea decideix continuar amb les reunions mensuals. La propera serà el dimecres 9
d’octubre a les 12.15h a l’Ateneu de Cerdanyola. Les restants d’aquest trimestre: 6 de
novembre i 4 de desembre.

7. Maternitat i paternitat
CCOO informa de NOVETATS: 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.

8. Altres
a. Vaga general
Intersindical-CSC i IAC (USTEC) han registrat preavís de vaga general per diversos divendres a
partir del 11 d’octubre i tindrà lloc a l'entorn de la sentència de l'1-O. Els motius de la vaga serien la
reclamació de la derogació de les darreres reformes laborals, la reivindicació d'un salari mínim de
1.200 euros, 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.
A dia d’avui, a part d’aquest preavís, el Sindicat d’Estudiants convoca una vaga de 3 dies després
de la sentència.

b. Google a les escoles
Un grup de famílies a través de la plataforma XNET ha iniciat una campanya demanant no signar
l’autorització de Google Suite. El Departament ho està estudiant.
Trobem que com a mínim cal que en parlem.
Xnet, google a les escoles: h
 ttps://xnet-x.net/no-autorizar-google-suite-escuelas/
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