RESUM REUNIÓ ZONA RUBÍ
CRP Rubí, 7 de novembre de 2016 a les 12h.
ASSISTENTS:
Centres: Ramon Llull, Floresta, Montessori, Gerbert d’Orlhac, Schola i Joan Maragall.
Sindicats: CCOO, USTEC I CGT.
TEMES TRACTATS
1. Materials dels sindicats:
Els representants sindicals presenten el seu material:
CCOO:
Full informatiu sobre el concurs de trasllats:
http://publica.ccoo.cat/2016/10/concurs-de-trasllat-201617-tota-la.html
Sentència tribunal europeu sobre contractació de personal interí:
http://publica.ccoo.cat/2016/10/interins-substitutes.temporalsd-reclamacions.html
Manifestació 19 de novembre:
http://publica.ccoo.cat/2016/10/19N-manifestacio-pressupostos-socials.html
https://form.jotformeu.com/63014048501342
Pacte d’estabilitat personal interí:
http://publica.ccoo.cat/2016/10/pacte-estabilitat-interins.html

USTEC:
Full informatiu sobre el concurs de trasllats:
http://www.sindicat.net/w/fullinf/full313.pdf
Sentència tribunal europeu sobre contractació de personal interí:
http://www.sindicat.net/2016/octubre/Tribunal_europeu/comunicat.php

Convocatòria per l’acreditació de competències professionals:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?
action=fitxa&documentId=761214&language=ca_ES
Manifestació 12 de novembre
http://www.sindicat.net/2016/octubre/mobilitzacions/manifestRevertim.pdf

CGT: Full informatiu sobre el concurs de trasllats:
http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/esq_trasllats_web.pdf
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4682#.WCNdEdLhDct
Manifestació 12 de novembre:
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4652#.WCNfRdLhDcs

1. Sentència del tribunal europeu sobre la contractació de personal interí: La Sentència fa
referència a les indemnitzacions. Cal esperar a veure si tindrà abast particular o general. Des

dels sindicats s’està mirant quina serà la millor manera de gestionar-ho i es lluitarà per a que la
sentència tingui efectes sobre tot el personal interí.
El delegat de CCOO informa que han engegat una campanya a nivell estatal, nacional i també del
sector per començar a assessorar al personal temporal dels sectors privats i personal interí/substitut
dels sectors públics. Faran xerrades sobre aquest tema a Sabadell el dia 14 de novembre i a
Terrassa el dia 21 de novembre.

2. Concurs de trasllats:
Les sol·licituds s’han de presentar: del 8 al 28 de novembre de 2016
Publicació de les vacants provisionals: Abans del 15 de febrer de 2017
Publicació de les vacants definitives: Abans del 6 d’ abril de 2017
Publicació de les destinacions definitives: mitjans de maig
Un any més, concursem “a cegues” sense conèixer les vacants disponibles. A més, el fet que
només s’ofereixin llocs de treball ordinaris significa una retallada important del total
de vacants que haurien de sortir, l’aplicació de la LEC permet reservar una part de
les vacants perquè les direccions puguin triar professorat segons el “perfil” o
determinar llocs de treball singulars, que com ja hem pogut veure és un mecanisme
per desenvolupar el decret de provisió de llocs de treball en el foment de la
privatització i la jerarquització dels centres públics

3. Assemblees a centres:
Com ja vam comentar a la darrera reunió, proposem organitzar assemblees als centres, amb
presència dels membres del claustre i els/les representants sindicals per poder parlar de
propostes de mobilització i vaga.
A l’escolla Gerbert d’Orlhac ja han parlat en claustre sobre aquest tema.
Qüestions que sorgeixen, a la reunió i en converses als centres:
-És obligatori avisar al centre si es farà vaga? Cal fer llistes?.
Fer vaga és un dret, no cal avisar amb antel·lació, tot i que, per facilitar l’organització dels
centres ho solem fer. No s’hauria de publicar el llistat de docents que fan vaga si no és que ho
proposin les persones interessades com a mesura reivindicativa.
-Actualment treballem amb un nivell d’estrès molt elevat, sembla que no hi hagi temps de
parlar ni plantejar-se mobilitzacions.
Precisament perquè les nostres condicions laboral han empitjorat tant, cal organitzar-se i
mobilitzar-se massivament.
-Potser hi ha centres on les direccions tinguin a veure amb la poca mobilització?
No ho sabem, però si que veiem que, en els centres on la direcció és al capdavant de les
mobilitzacions, la gent es mobilitza més fàcilment.
-El decret de plantilles genera situacions d’abús que es tradueixen en por a destacar, a
mobilitzar-se...

4. Mobilitzacions properes:
Manifestació del 12 de novembre organitzada per l’assemblea groga i el MUCE en defensa de
l’educació pública hi ha nombroses entitats adherides a aquesta convocatòria (sindicats, grups
polítics, AMPA, comunitats educatives...).
Manifestació el 19 de novembre organitzada per CCOO, UGT i USOC i altres moviments socials
de lluita contra les retallades (Marea Blanca, Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de
Catalunya...) per uns pressupostos socials.

Concentració davant del parlament durant el debat de pressupostos. Cal acabar de confirmar.

5. Altres:
Jornada continuada, què cal per demanar-la?
Cal que la comunitat educativa del centre estigui àmpliament d’acord en fer-ho , estigui
aprovat pel consell escolar, més de 2/3 del claustre i més del 80% de les famílies. A més, cal
l’aprovació del consell escolar municipal.
El fet que es compleixi aquests requisits i es demani no vol dir que es pugui fer, sempre és
el departament d’ensenyament qui ho decideix en darrera instància.

Propera reunió: 12 de desembre a les 12 h. Al CRP de Rubí.

