
Zona Baix Vallès Novembre 
Representants d’escoles i instituts públics de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Cerdanyola, Montcada i               

Ripollet i delegats sindicals d’USTEC, CCOO, UGT  i CGT.  

14.11.18 Ateneu de Cerdanyola (12.15h) 

1. Vaga 29N 
Fem una valoració positiva de la resposta rebuda fins ara per part dels i les nostres companyes als centres pel que                     

fa a la necessitat de fer aquesta vaga i dels elements que té per assolir les reivindicacions plantejades: context de                    

debat de pressupostos, demandes compartides, necessàries i assumibles i perspectives de continuïtat a decidir de               

manera assembleària. Demanem que parleu als centres d'aquesta vaga i que ens comuniqueu quan us va bé que                  

hi puguem anar a parlar-ne.  

A més, els sindicats d'estudiants d'Universitats i secundària i de professorat universitari associat (PDIs) han               

decidit convocar vaga el 28 i 29 de novembre, el sector sanitari i l’administració pública també s’han afegit i s’està                    

organitzant conjuntament la manifestació del 29N que esperem que serà massiva. 

La manifestació sortirà de Plaça Universitat a les 12h i acabarà al Parlament. 

PLATAFORMA REIVINDICATIVA 

➔ Restabliment de l’horari lectiu anterior a les retallades per a tot el personal (23 a Primària i 18 a                   

Secundària) d’aplicació al curs 2019/20 com a reivindicació irrenunciable. 

➔ Retorn a l’horari de permanència del professorat de Secundària (24h.) 

➔ Reducció de les ràtios: màxim de 22 a Primària i 27 a Secundària (o inferior per garantir que no hi hagi                     

tancaments de grups) el curs 2019/20 i de 20 a Primària i 25 a Secundària el curs 2020/21. 

➔ Conversió dels terços de jornada en mitges jornades. 

➔ Increment del personal de suport a la docència per atendre la diversitat. 

➔ Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys. 

➔ Recuperació de poder adquisitiu: Calendari de retorn de les pagues extres del 2013 i 2014; retorn al                 

reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys. 

➔ Consolidació del lloc de treball del personal interí; canvi del model d’oposicions. 

➔ Manteniment de la Formació Professional pública i a Ensenyament. 

➔ Retirada del Decret de Plantilles (39/2014). 

Els sindicats CCOO i UGT han decidit pel moment no convocar aquesta vaga. Cridem a aquests sindicats a que                   

s’uneixin a la convocatòria.  

2. Vaga 12D 
CCOO i UGT, per contra, convoquen el 12 de desembre vaga dels treballadors/es dels serveis públics de la                  

Generalitat. 

Els dos sindicats insten a la resta de sindicats a sumar-se a les mobilitzacions i a la seva convocatòria de vaga. 

El motiu principal de la convocatòria és l'exigència del retorn abans d'acabar l'any de com a mínim el 10% de la                     

paga de 2013, un calendari de retorn els propers dos anys de les pagues de 2013 i 2014 i de tots els drets sostrets                        

aquests darrers anys. 

Tot i les consideracions fetes anteriorment, des de CGT Ensenyament no volem dividir les convocatòries ni les                 

lluites. Seguim cridant a CCOO i UGT a sumar-se a la vaga del 29N. I atès que plantegem donar-li continuïtat de                     

forma assembleària, si la vaga del 12D es manté convocada, proposarem que es tingui en consideració a les                  
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assemblees que es duguin a terme properament.  

En aquest sentit, cridem a totes les organitzacions sindicals a aprofitar el moment actual de mobilitzacions i                 

possibilitat real de revertir les retallades, a construir un pla de lluita que tingui continuïtat i que es pugui construir                    

des de baix, és a dir, que siguin a les assemblees i no als despatxos a on decidim entre totes i tot quan, perquè i                         

quines convocatòries es fan. 

3. Concurs de trasllats 
Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 27 de novembre de 2018 

Adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als                  

instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny. 

La finalitat del concurs de trasllats és obtenir o canviar una plaça definitiva. La destinació definitiva que s’obté és                   

irrenunciable i té data de presa de possessió l’1 de setembre de 2019. 

S’oferiran vacants de llocs ordinaris que es produeixin fins al 31 de desembre de 2018. Més les jubilacions que es                    

produeixin fins a la publicació de les vacants definitives, i les resultes vacants que es produeixen per les renúncies                   

durant la resolució provisional d’adjudicació. 

NOVETAT. Llocs de treball específics amb perfil professional de competència digital docent, mitjançant concurs              

de mèrits paral·lel (i amb entrevista!!), publicat en resolució posterior. Transparència, participació,  

Termini de presentació de sol·licituds: del 29 de novembre al 20 de desembre de 2018 

Continua sense sortir cap vacant de formació de Persones adultes (CFA/AFA), Institut Obert de Catalunya (IOC) o 

de l’Institut Oriol Martorell. Es consideren llocs de treball específics 

○ Accés amb el codi d’usuari GICAR (ATRI) 

○ Accés amb el codi d’usuari temporal 

 

4. [17N] Manifestació Volem el 6% 
El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) ha organitzat una manifestació amb el lema "Ara toca educació                  

pública. Volem el 6%. Dissabte 17 de novembre a les 17 hores a la Plaça Universitat, a Barcelona. 

Amb aquesta manifestació iniciem un nou cicle de mobilitzacions a l’ensenyament públic. Aquestes són les               

reivindicacions: supressió de concerts; reducció de ràtios, recuperació l’hora lectiva pendent, cobriment de les              

baixes i permisos de tot el personal docent i PAS des del primer dia i conversió de les substitucions d’un terç en                      

mitja jornada; estabilització del personal interí, garantint la seva continuïtat i reduint la seva precarietat. Exigim el                 

cobrament del juliol i l’alta des del primer fins a l’últim dia del curs escolar; aturada del decret de menjadors, i                     

més pressupost per l’educació pública. 

5. Oposicions 
Els sindicats presents a la Mesa informen que s’està en procés de negociació i que properament tindrem el                  

resultat. Ja es coneixen les places per especialitats (primària i FP) que es convocaran. 

Es preveuen petis canvis, per exemple, en l’ordre de les proves que continuaran sent eliminatòries, i que                 

començaran al juny i acabaran a l’octubre. 
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Cap novetat respecte a la no convocatòria d’oposicions pel Personal laboral. 

Aquesta assemblea de zona mostra la seva disconformitat amb aquest model decimonònic d'ingrés i accés als                

cossos docents i aboga per un sistema on s’avalui efectivament la vàlua i competència del professorat. 

6. Borsa de treball docent: sol·licitud baixa temporal 
Les persones que durant el curs 2018-2019 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació                 

operativa des del 6 de novembre. Aplicació. 

Les dates d'inici i de final de la no disponibilitat seran les que es demanin a la sol·licitud. En qualsevol cas, els                      

efectes de la sol·licitud seran sempre a partir de l'endemà de tramitar-la. 

 

Només es pot sol·licitar un període de no disponibilitat i fins que aquest no finalitzi no se'n pot demanar un altre. 

 

No es participarà en els nomenaments telemàtics fins que no s'informi de la data final del període de no                   

disponibilitat. 

 

Les persones que es trobin de baixa per accident laboral o maternitat no han d'utilitzar aquesta aplicació sinó                  

que han d'adreçar-se als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona per sol·licitar la baixa temporal i                  

acreditar la seva situació. Cal fer-ho així perquè el temps de durada de la baixa computi com a serveis prestats a                     

efectes de número de la borsa. 

7. Absències justificades per motiu de salut 
L’aplicatiu de les 30 hores està bloquejat. El Departament insisteix que en el cas d’incapacitat temporal per                 

malaltia, ara per ara, s’ha de presentar la baixa des del primer dia i que les instruccions d’inici de curs no estan ja                       

vigents en aquest punt. Estan a l’espera d’instruccions des de funció pública per tractar de solucionar aquest                 

impasse. 

Serveis Territorials ens diu que estan esperant resolució per poder activar algun mecanisme per a que els 3                  

primers dies d’absència per motius de salut es pugui justificar amb una declaració jurada. Però encara no els ha                   

arribat res. Per tant, ara mateix, si tens una direcció que t’ho exigeix, si faltes un dia, has de portar baixa mèdica. 

8. Personal de suport a la docència - Assemblea lleure educatiu 
Denunciem la falta de recursos que pateixen els centres de la zona per treballar la diversitat. El Decret d’inclusió                   

es va desplegant amb una carència total de recursos. Demanem més personal de suport a la docència (TEIS, TIS,                   

vetlladores, Educadores Socials, monitors de temps de migdia i d’extraescolars, etc) i amb millors condicions               

laborals. 

Dijous 23 s’ha convocat assemblea oberta del lleure educatiu i personal no docent: vetlladores, cuineres, neteja,                

monitors de migdia i extraescolars, etc. 18.30h al Casal Girapells (c Teodor Llorente 20, Barcelona). Adjuntem                

Cartell. 

9. Altres 

○ 14N Vaga estudiantil per una educació sexual inclusiva al sistema educatiu 

El Sindicat d’estudiants ha convocat vaga estudiantil per una educació sexual inclusiva al sistema educatiu, a tot                 

l’estat espanyol, amb diverses manifestacions. Des del Baix Vallès donem suport a l’alumnat i cridem a respectar                 

el seu dret a organitzar-se i lluitar. 
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○ Decret d’avaluació a l’ESO 

Manifestem el nostre desacord en com es va imposar aquesta modificació del model d’avaluació a l’ESO i la                  

celeritat de la seva execució. Ens trobem molts equips docents de secundària improvisant l’avaluació a l’ESO                

d’aquest curs sense cap tipus de formació i poques i confuses instruccions.  

○ Retorn de l’IRPF de la prestació per maternitat (i paternitat) 

La maternitat està exempta de l’IRPF. Podeu presentar el document oficial de l’Agència Tributària de sol·licitud de                 

rectificació de l’autoliquidació. Us han de respondre amb una notificació de proposta de resolució. 

Atenció: si la resposta és negativa només teniu 10 dies per presentar al·legacions. 

Si ja fa prop de quatre anys que vau rebre la prestació de maternitat, us heu d’afanyar a fer la petició perquè no                       

prescrigui el dret. 

○ Decret menjadors 

Gran part de la comunitat educativa s’està organitzant per tal de tombar el decret de menjadors proposat pel                  

Departament d’Ensenyament. Al Vallès, la FAPAC està organitzant diversos actes, i va ser la seva reivindicació                

principal a la manifestació de dissabte. A diversos municipis s’han aprovat mocions per tal de parar l’aprovació                 

d’aquest decret. 

○ II Jornades educant per a la vida 

Matinals d’educació a Cerdanyola del Vallès. Biblioteca de l’ Institut Banús. ( Sant Casimir, 16 ) 

 

Aquesta és una proposta que pretén possibilitar uns espais de reflexió i debat al voltant d’aspectes que a dia                   

d’avui afecten a l’educació pública catalana, de bressol a universitat, fent xarxa des dels equips docents, les                 

famílies associacions, entitats i persones de la nostra comunitat educativa. Enguany hem posat el focus d’atenció                

als valors de la nostra societat actual. 

 

Comencem parlant de la "cultura del consum". La primera tindrà lloc el dia 1 de desembre a l’ Ins Banús de                     

Cerdanyola. Adjuntem cartell. 

○ Vídeos i documentació del III Debat extraordinari sobre l’educació pública                   
catalana. Segregació(ns) 

Ja podeu mirar els vídeos del III Debat sobre Segregació.  
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