
ASSEMBLEA  ZONA SABADELL  7-març-2018

Assisteixen  centres de  Sabadell, St. Quirze i els sindicats  CCOO,  CGT i USTEC

Temes tractats:

1. Informacions vàries i material aportat: 

USTEC:
 Eina sobre el 8M, i la immersió lingüística; d’altres informacions que no estan en 

paper (interins, salut laboral, ..) les trobem a la web.

          Més informació a: http://www.sindicat.net/

  CCOO:
 Cartells, octavetes i manifest del 8M, 

Més informació a:  http://educacio.ccoo.cat/

CGT:
 Material del 8M: díptic, enganxines i esquerdes amb articles, informació diaris vaga

interins a Andalusia pel sistema d’accés; Esquerda sobre els concerts educatius.

Més informació a: http://cgtense.pangea.org/

2. Professorat Interí i substitut / sistema d’accés a la Funció Pública

 A partir de la recent convocatòria d’oposicions a Catalunya i de la informació de les 

convocatòries de vaga a Andalusia del professorat interí  per una altre forma d’accés, 

s’inicia debat sobre aquesta problemàtica.

 Ni amb les 2000 places convocades enguany (de les quals només 300 eren de 3 

especialitats de l’etapa primària), ni amb la previsió de convocatòria anunciada d’unes 

15.000 en els tres propers cursos s’arribaria a cobrir el nombre actual de vacants 

ocupades pel professorat interí i substitut i tampoc es compliria amb l’expectativa de 

reduir al 8% aquestes vacants, tal i com ens recordava recentment la UE.

En qualsevol cas però, l’oferta de places no garanteix l’estabilitat de professorat interí 

que actualment ja està treballant i en un nombre important   amb molts anys 

d’experiència. L’actual sistema concurs-oposició amb proves eliminatòries invalida per 

tant que es pugui arribar a la fase on es podrien sumar els mèrits (antiguitat, ..), i  

provoca la preocupació en gran part del col·lectiu de que un cop finalitzada l’oferta es 

perdi l’estabilitat o la feina (principal reivindicació dels interins/es que estan 

protagonitzant les jornades de vaga a la CA d’Andalusia.

http://cgtense.pangea.org/
http://educacio.ccoo.cat/
http://www.sindicat.net/


Existeixen diferents propostes sindicals al respecte. Unes per mantenir l’actual concurs

oposició amb modificacions (com la desaparició del caràcter eliminatori de les proves) i

revalorització dels mèrits, i d’altres on es demana que els temps treballat sigui el mèrit 

prioritari a tenir en compte («els que estan es queden»).

Es fa necessari doncs la participació d’interins i substituts en endavant en xerrades, 

assemblees , etc. per debatre-ho, recollir quines son les reivindicacions i les formes de

mobilització per a aconseguir-ho.

3. VAGA GENERAL FEMINISTA 8M

Després de tota la informació que s’ha repartir als centres i del volum i la dimensió 

mediàtica que s’ha donat aquest dies (no cal explicar els motius de la vaga), es 

recorden les convocatòries previstes per aquest dia: a diferents localitats al matí hi 

ha concentracions i en algunes com Sabadell està prevista manifestació a les 12h 

que sortirà de la Plaça Creu Alta.

A la tarda la manifestació a BCN començarà a les 18.30h al Passeig de Gràcia amb 

Diagonal. Es preveu qui hi hagi una gran afluència que desbordin les expectatives.

Es recorda també que existeix una convocatòria de jornada de vaga formalitzada pels 

sindicats CGT i IAC, mentre que CCOO i UGT convoquen VAGA de dues hores per 

torn, també formalitzada i registrada. A l'àmbit educatiu la convocatòria és de les

11,30 a les 13,30h

Es comparteix la sensació de que aquest vaga del 8M és un fet històric que fins i tot 

abans de la seva realització ja té l’èxit garantit pel debat que ha provocat a la societat 

en general a diferència d’anteriors convocatòries. S’anima a participar a tothom a tots 

els actes.

     

Assemblea de zona Sabadell


