RESUM ZONA GAVÀ- VILADECANS 14 D’OCTUBRE DE 2015
ASSISTENTS: Marta Mata, Marcel·lí Moragas, Miquel Martí i Pol, Pau Casals, Angela Roca, USTEC,
CCOO i CGT.
EXCUSA LA SEVA ASSISTÈNCIA: Escola Salvador Lluch.

1.- Recollida. Seguiment dades d'inici de curs, afectació en escoles normativa majors 55 anys.


En començar es fa l’aclariment d’algunes de les dades que havien sortit en l’anterior reunió.

Es confirma que el nombre de professorat que s’ha reduït de plantilla en l’escola Can Palmer fruit de la
reducció d’una aula de P3 ha estat 1,5 persones. Es comenta que l’escola que a Gavà ha reduït una aula
de P3 ha estat l’escola Marcel·lí Moragas. Queda per aclarir la dada de la pèrdua de P3 de l’escola Jacme
March, contrastada la dada amb l’escola s’aclareix que l’escola ha mantingut el tancament que es va fer
el curs passat de P3 i que aquest curs tant sols ha sortit a oferta en el període de preinscripció 1 aula de
P3 en el centre.
S’explica arran d’aquest tema que a l’escola pública ha arribat un transvasament d’alumnat de l’escola
concertada però en canvi al nivell de P3 en tancar aules de l’escola pública, l’escola concertada es veu
afavorida i compensa aquesta situació de traspàs d’alumnat.
Al Baix Llobregat la baixada d’alumnes ha estat de 270 alumnes respecte el curs passat, s’esmenta que en
la reunió de la Junta de Personal amb els Serveis Territorials del divendres es diria quantes unitats han
reduït i l’afectació de pública i privada. Es recorda que a Viladecans pel curs vinent, considerant la
davallada de natalitat s’espera una reducció de 2 o 3 unitats.
 Respecte al tema de l’afectació dels centres de l’aplicació de la normativa de majors de 55 anys.
Es fa una revisió de la Normativa i es recorda que les dues hores de reducció s’afegeixen a les hores de no
permanència en el centre. S’afegeixen les normatives textuals:
1.1 El personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, que estigui destinat en centres docents dependents
del Departament d’Ensenyament i que tinguin més de quinze anys de serveis en qualsevol nivell educatiu de
l’ensenyament públic no universitari, pot disposar de dues hores setmanals dins la distribució de les seves tasques
docents d’atenció directa als alumnes, per fer activitats d’una altra naturalesa segons s’especifica a continuació:
- Recollida i elaboració de material didàctic relacionat amb l’especialitat.
- Col·laboració en la preparació de les activitats de tallers, laboratoris i aules especialitzades (aules d’informàtica i
d’idiomes) sempre que estiguin incloses dintre de l’àmbit de la seva especialitat docent.
- Col·laboració en activitats de biblioteca del centre.
- Activitats relacionades amb els programes de formació que impliquin tutoria a alumnes de pràctiques (estudiants
de formació inicial) o per a professors que inicien la funció docent.
- Propostes d’innovació didàctica i col·laboració en projectes d’innovació.
- Altres activitats necessàries per assolir els objectius de centre acordades amb els professors.
1.3. Les activitats setmanals assignades en substitució de les dues hores lectives s’incorporen a l’horari setmanal que
no s’ha de fer necessàriament al centre
1.5. La reducció de dues hores lectives setmanals és incompatible amb qualsevol altre tipus de reducció de jornada.
1.6. Aquesta distribució de l’horari docent no es pot assignar als qui tinguin en l’horari setmanal hores dedicades a
les funcions directives i de coordinació.
http://educacio.gencat.cat/documents/IPCNormativa/DisposicionsInternes/Resolucio_reduccio_jornada_55anys.pdf

2.- Salut laboral .
Es fa un recordatori de diferents aspectes normatius de salut laboral que s’esmenten a continuació:
 Bossa de 30h. Són pròpies per qüestions de salut i no descompten de la nòmina cap percentatge
al igual que les baixes per motiu d’embaràs, víctimes de violència de gènere, hospitalització,
intervenció quirúrgica, o malaltia oncològica. Han d’estar justificades amb justificant mèdic o
“Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta
mèdica", que es troba al Portal de centre del Departament d'Ensenyament.
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article2974#.VheNT27FIQ0
L’assistència a consulta mèdica no forma part d’aquesta bossa d’hores són un permís personal,
però l’acompanyament a un familiar (fills, pares…) formen part de l’horari flexible recuperable.
Es recorda que si la baixa coincideix amb el mes de vacances (l’agost) aquest mes és recuperable
podent gaudir de les vacances una vegada finalitzada la baixa. (Aquest aspecte rellevant en els
casos de baixa de maternitat, ja que es pot gaudir un mes més amb la criatura).


Baixes i descomptes (afegim quadre recordatori)

CONTINGÈNCIES COMUNES (IT) (malaltia
comuna o accident no de treball) :

FUNCIONARIS DE
CARRERA

INTERINS I
PERSONAL
LABORAL

Del 1er al 3er dia de baixa

Percepció del
50%

Percepció del 50 %

Del 4rt al 20è dia de baixa

Percepció del
75%

Percepció del 75%

Des del 21è dia de la baixa

Percepció del
100%

Percepció del 100%

CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS
(accident de treball i malaltia
professional)

Percepció del
100% des del
primer dia

Percepció del 100%
des del primer dia

Embaràs, víctimes de violència de
gènere, hospitalització, intervenció
quirúrgica, o malaltia oncològica

Percepció del
100%

Percepció del 100%

http://cgtense.pangea.org/spip.php?article239#.VheXS27FIQ0



Accident laboral. Què fer davant un accident laboral?
Es recorda la importància d’omplir el formulari per part de les direccions per tal de tramitar les
baixes fruit d’accident laboral o en situació de in itinere. S’adjunta procediment en cas de ser de
MUFACE o de Seguretat Social:
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article314’#.VheWxW7FIQ0

Es fa la proposta de recollir les dades dels coordinadors de riscos laborals de la zona i organitzar alguna
reunió amb ells per tractar aquest tipus de temes.
Actualment s’està fent seguiment de la campanya de control de les temperatures, en què algun centre de
la nostra zona està implicat. I, s’esmenta que el Departament ha comprat la maquinària per fer mesures
d’ones electromagnètiques i començarà a fer aquest mesurament en la zona al Sert (Institut de
Castelldefels) properament.
3.- Reunió de la Junta de personal amb Serveis Territorials i el Comitè de Salut Laboral.
S’explica que estan convocades les reunions entre la permanent de la Junta de personal (representació
sindical) i els S.T. pel proper divendres 16 al matí i la importància de recollir en aquestes reunions de

zona les preocupacions i problemàtiques pròpies de la zona per demanar solucions per part de Serveis
Territorial. La Junta de personal proposa una sèrie de preguntes i dades i és en aquestes reunions on
Serveis Territorials dóna resposta.
Per altra banda està la reunió del Comitè de Salut Laboral , que també està convocat pel divendres 16,
després de la Junta. Es valora com a important posar en contacte els coordinadors/es de riscos per tal de
facilitar-ne les informacions i recollir les problemàtiques concretes, que després es poden portar a
aquestes reunions.
4.- Beques menjador.
Es tracta la denúncia que s’ha fet des del Consell Comarcal en relació a les beques menjador. S’explica que
a les que es fa referència són al tercer tram de les beques menjador que normalment adjudica el Consell
Comarcal amb els diners que els hi aporta el Departament les quals han rebut una important retallada
respecte el curs passat, en la zona del Baix Llobregat entre el 32% i el 48% el que suposaria l’afectació de
2000 nens o nenes. El Departament diu que han augmentat però referint-se al dos primers trams (
beques del 100% i beques del 50%). El que queda patent és la dificultat que cada vegada més es troba la
societat davant el reiterat estat de deficiència econòmica ja que ha hagut un nombre rècord de
sol·licituds, han estat 11.088. En la reunió del divendres es demanarà aclariment als S. T.
CCOO afegeix que a més a més s’han endurit els requisits per accedir-hi.
S’adjunten documents de premsa sobre el tema :
http://cadenaser.com/emisora/2015/10/05/radio_barcelona/1444053115_172575.html
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/10/07/catalunya/1444248445_662236.html
http://www.iniciativa.cat/ca/news/icv-euia-epm-baix-llobregat-anuncia-mobilitzacions-reclamar-generalitatcobertura-beques

Informació beques Departament:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/ensenyament/notapremsavw/288250/ca/departamentdensenyament-atorgat-1-799-beques-menjador-mes-linici-curs-passat-fins-arribar-als-68-159-ajuts.do
5.- ASSEMBLEA DE DOCENTS.
USTEC informa de la darrera assemblea de docents en la que es van informar sobre les activitats de la
Xarxa d’Escoles Insubmises i de la ILP educació. També es va actualitzar la plataforma i . a partir dels
canvis produïts en aquests dos anys. La nova plataforma s´enviarà a centres i servirà com a eina per fer
xerrades i activar assemblees de zona i de centres.concretar com a punts més urgents la lluita.
6.-Altres.
Es comenta abans de començar la reunió la possibilitat de planificar els llocs on es realitzaran les zones al
començament del trimestre ja que com ja estan definides les dates potser afavoriria l’organització dels
centres per poder assistir-hi.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA: DIMECRES 11 DE NOVEMBRE A LES 12’45 H A ESCOLA
PAU CASALS DE VILADECANS

