
RESUM  ASSEMBLEA  DE  ZONA  DE  BADALONA  I

SANT  ADRIÀ  DEL  BESÒS

(8/11/2018) INSTITUT EUGENI D'ORS

Assistents: institut La Llauna, escola Jungfrau, escola Josep Carner, escola Ventós i Mir, 

USTEC·STEs, CCOO, UGT i CGT Ensenyament.

1.- Roda d'informació del centres

A Badalona hi ha 4 centres amb bolets a P3 (Jungfrau, Lola Anglada, Artur Martorell

i Progrés). Es calcula que són necessàries 2 noves escoles públiques, de 2 línies.

La matrícula a centres concertats com Maristes i Salesians de Badalona s'està 

reduint, cada cop més famílies demanen plaça a la pública.

2.- Informacions sindicals

Increment retributiu: des de gener de 2018 1'75% a nivell estatal, i 0'2% a nivell 

de Catalunya (total 1'95%). A la nòmina d'octubre increment de 1'75% de 3 mesos (juliol, 

agost i setembre). A la nòmina de novembre 1'5% de 6 mesos (de gener a juny). I a la 

nòmina de desembre 0'2% des del gener (pagament únic de 70'56 €). A partir del gener de

2019 complement específic de 5'04 €.

Baixes: des de l'octubre es cobra el 100% en cas de baixa, però han eliminat la 

borsa de 30 hores. CCOO va firmar l'acord per tornar a la situació d'abans de 2012 

(indisposicions) per a la funció pública, però el Departament d'Ensenyament obliga a 

demanar la baixa des del primer dia (nota a l'ATRI). Poden fer alta i baixa fins a 5 dies, 

més de 5 dies només la baixa. Si la baixa no és de mínim 7 dies no substitueixen.

Concurs de trasllats: Es concursa sense conèixer les vacants. El Departament ha 

de treure com a mínim el 50% de les places ordinàries a concurs, més les resultes que 

quedin lliures (fan només 8 voltes en les adjudicacions). Aquest any fan concurs 

específic de mèrits amb perfil digital, els centres amb aquesta plaça perfilada surt a 

concurs. Només hi poden optar docents amb més de 2 anys com a funcionaris de carrera i

perfil TIC, opten a 3 centres com a màxim i han de presentar projecte i fer entrevista 

(LEC).

Oposicions: serà el mateix sistema que l'any passat. S'està pressionant perquè el 

Departament augmenti el nombre de places.



3.- Propostes de zona

El MUCE (Marc Unitari de la Comunitat Educativa) 

convoca una manifestació per exigir la inversió del 6% del PIB de

Catalunya a l'educació pública, dissabte 17 de novembre a les

17h a pl. Universitat.

USTEC·STEs, ASPEPC·SPS i CGT Ensenyament

convoquen Vaga a l'Ensenyament Públic el 29 de novembre,

durant el Debat de Pressupostos pel 2019. És una oportunitat per

revertir les retallades, la plataforma reivindicativa és:

· 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).

La continuïtat de la vaga es decidirà en assemblea oberta de treballadores i 

treballadors. CCOO està d'acord amb les reivindicacions però de moment aposta per 

concentracions de petit format. UGT ha de fer una reunió de la funció pública per decidir si

es suma a la vaga.

Propera assemblea de Zona: 21 de febrer


