RESUM ZONA
1.

SANT BOI

06

NOVEMBRE

CONCURS TRASLLAT

Terminis : Del 06 al 24 de Novembre de 2014 presentació instàncies telemàtiques.
Adjudicació provisional secundària : 05 Març 2015
Adjudicació provisional primària : 12 Març 2015
Vacants definitives : Abans del 14 Abril 2015
Resolució definitiva concurs : 12 i el 14 Maig 2015
Participants : Voluntàriament professorat amb destinació definitiva
Està obligat tot el professorat que no tingui una destinació definitiva.
N hi haurà d´ ofici excepte si no s’hi participa i s’hi està obligat.
Sol·licitud : Mitjançant el portal ATRI.
Es podran fer 300 peticions de centres i municipis.
El còmput en els nous centres de màxima complexitat serà a partir del 01
setembre 2014.
Tots els mèrits que surtin a l´ aplicatiu informàtic cal al·legar però no
justificar-los. La resta s’haurà d’al·legar i justificar.
Baremació ( comuna per cos de mestres i secundària):
http://www.sindicat.net/normativa/ct/barem.php
Continuen sense explicitar quantes places sortiran i tot indica que les places de perfil
específic dissenyades a partir del decret de plantilles no sortiran a concurs amb la
conseqüent reducció de la mobilitat geogràfica.
Degut a un error informàtic el programa no suma la baremació corresponent als serveis
prestats als CAEP abans de 01 setembre de 2014. Cal fer les al·legacions pertinents.

2. MESA FUNCIÓ PÚBLICA 10 i 17 Novembre
recuperació substitucions al 100% del sou )

( Pagues extres i



Paga 2012

La Secretaria General diu que la Llei de pressupostos de l’estat estableix una prohibició
de pagament dels 44 dies meritats de la paga del 2012 a aquelles Comunitats
Autònomes que incompleixin l’objectiu de dèficit i que, per tant, no podran pagar-nos
aquest concepte. El Govern de la Generalitat opta per reduir impostos als més
poderosos a la vegada que redueix el salari dels seus empleats i empleades.


Paga 2013

La Secretaria General manifesta que no hi ha marge pressupostari i que, per tant. no
cobrarem res per aquest concepte.


Paga 2014

El Govern de CiU i ERC va vincular part del nostre salari, com el pagament del 100%
de les pagues extres, al cobrament de l’ impost sobre depòsits bancaris. Els bancs van
recórrer aquest impost i n’estan consignant la quantia als jutjats; per tant, aquest any no
es cobrarà res per aquest concepte. Però això no es tot, tenen la barra de ni tan sols
assumir el deute, i si definitivament els bancs han de pagar l’ impost l’any vinent
destinaran la quantia a pal·liar pressupost. Fins aquí arriba la barra d’aquest Govern.


Paga 2015

Es comprometen a introduir les pagues extres del 2015 i el pagament del 100% del
salari al personal interí a la Llei de pressupostos. No sabem, ni ho diuen, si
definitivament no hi ha pressupost nou i s’han de prorrogar els actuals com ho faran per
pagar-nos el que ens estan robant des de l’any 2012.

3. JUNTA PERSONAL BAIX LLOBREGAT ( Reunió 24 Octubre)
Les dades que ens faciliten són les següents :
-

Nombre d’interins contractats als nomenaments de Juliol 2014 : 770 ( primària) i
499 ( secundària).
Substitucions Agost, setembre i octubre ( fins 17 Octubre) : 709 ( primària) i 560
( secundària). Es constata que degut al no cobriment de les substitucions els deu
primers dies exceptuant algunes situacions s’han reduït en dues terceres parts
les contractacions de docents.

-

Comissions de serveis a proposta dels centres : Primària ( 264), secundària (
149)
Professorat jubilat fins el 31 Agost 2014: 156
Propostes de no continuïtat del curs anterior i resultat de les mateixes:
Primària : 13 ( 12 favorables + 1 desfavorable)
Secundària : 16 favorables.
Un cop fetes les al·legacions pertinents per part del docent afectat el sentit de les
mateixes és més que evident. Aquesta informació és incompleta per no tenir
present les situacions en què el docent ni se li fa la proposta de continuïtat ni la
de no continuïtat, per tant, se li assignarà una vacant d´ elecció en un altre
centre.

4. ASSEMBLEA DOCENTS

Fins el dia 30 Novembre es pot enviar la graella amb les hores perdudes per no
cobriment de les substitucions i jornades al 86 i 42%
al mail següent:
assemblea2910oct@gmail.com
El total d’hores recollides ja sigui en forma de mitjana com una extrapolació feta a
partir de les dades obtingudes servirà per fer la denúncia pertinent tal com la propera
assemblea de docents del proper 04 Desembre decideixi.
Es concretarà alguna mobilització cap a finals de desembre, coincidint amb l’aprovació
de pressupostos, que inclogui la reivindicacions del cobrament de les dues pagues
extres. Es mirarà de confluir amb altres sectors.
Suport a les marxes de dignitat que el proper 29 Novembre es manifestarà pels carrers
de Barcelona sota el lema: pa, treball i sostre ( 17: 30 hs plaça Universitat) Es farà un
bloc educatiu amb el lema per un nou sistema educatiu a Catalunya ( 17 hs porta
rectorat UB).
S’enviarà una carta de solidaritat als docents i estudiants mobilitzats a Mèxic davant la
desaparició dels més de quaranta estudiants de magisteri.

5. ILP ( Iniciativa Legislativa Popular)
Des de mitjans d’octubre i fins a principis de Març s’estan recollint signatures de la ILP
per un nou sistema educatiu a Catalunya. Calen 50.000 signatures per tal de debatre al
Parlament aquesta proposició de llei.
La proposta de llei que s’ha el.laborat conté quatre aspectes fonamentals.
- Eliminació de la doble xarxa educativa : Supressió dels concerts en un període
de 10 anys.
- Gratuïtat des de les escoles Bressol fins a Universitat.
- Millora de les condicions laborals. Assolir el 6% PIB pels pressupostos en
ensenyament.
- Funcionament democràtic dels centres públics. Claustres i consells escolars
vinculants.
El dia 20 Novembre a les 18:30 hs a la UB acte central de la campanya. Més de 200
fedataris estan fent xerrades, taules explicatives i recollint signatures a tot el territori.
Està previst fer una xerrada a Sant Boi al mes de Gener per tal de presentar la ILP.
www.ilpeducacio.cat
En cas que es vulgui recollir signatures i es necessiten plecs enviar un mail a
alex@sindicat.net o a la mateixa web trobaràs informació dels fedataris distribuïts pel
territori.
6 Tancament administratiu Pompeu Fabra del Prat
Els sindicats presents han denunciat el tancament administratiu per garantir els drets
dels i les docents afectades (recuperació definitiva) i que no es torni a produir. A la
darrera reunió de seguretat laboral es tracta la quesito del Pompeu donat que s’han
produït alguna situació de conflictivitat.

Propera assemblea de zona de St Boi, dijous 4 de desembre, 13h, Esc
Montbaig

