
Zona Baix Vallès Gener 
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.  

16.01.19 Ateneu de Cerdanyola (12.15 h) 

1. Calendari assemblees de Zona Baix Vallès 
Dimecres 16 de gener, dimecres 6 de febrer, dimecres 6 de març, dimecres 3 d'abril, dimecres 15 de maig i                    

dimecres 5 de juny.  

2. Mobilització i propostes de continuïtat (29N) Assemblea de               
Treballadores de l’Ensenyament públic 

Treballadores i treballadors de l'educació pública de les        

comarques de Barcelona, i ens estem organitzant per acabar amb          

les retallades que ofeguen els centres educatius públics des del          

2011. L'inici del curs 2018-19 vam sortit al carrer i volem donar            

continuïtat a aquestes mobilitzacions. Per això estem construint        

una setmana de lluita del 4 al 10 de febrer, amb tancades            

descentralitzades, xerrades, assemblees i manifestació, en      

coordinació amb famílies i estudiants. 

L’Assemblea de Treballadores de l’Ensenyament públic vol fer        

créixer aquest moviment, així que fan una crida als treballadors i           

treballadores de l'educació pública a fer assemblees als seus         

centres i participar a les assemblees i a organitzar-se per territoris. 

Cartell per convocar assemblea continuïtat al vostre centre -         

Formulari en línia comunicació resultat - Full de comunicació de          

resultats 

MOLT IMPORTANT: Enviar resultats de l’assemblea a       

revertimretallades@gmail.com incloent el nom del centre al nom        

de l’arxiu enviat. (P.ex: Resultats Assemblea NomCentre). 

3. [Mesa de la Funció Pública] Acord de recuperació de drets.                   
Pujada de sous 2019 

S’ha iniciat la negociació per concretar els acords signats el passat 11 de desembre entre CCOO, UGT i                  

l’Administració, sobre la devolució de la primera part de la paga de 2013 i recuperació de drets i noves mesures                    

socials, laborals, i de flexibilitat i conciliació de la vida familiar i laboral, entre d'altres. 

Per altra banda, les retribucions del personal de la Generalitat creixen des l’1 de gener de 2019 el 2,25%, a                    

aquest increment caldrà sumar un percentatge variable que pot arribar al 0,25%, lligat a l'evolució del PIB que es                   

farà efectiu a la nòmina del mes de juliol i un increment d’un 0,25% extra, lligat a fons addicionals, que es                     

negociarà el mes de febrer i tindrà caràcter retroactiu a 1 de gener de 2019. 

 

A l'àmbit de l'educació aquest acord és d'aplicació a les treballadores i treballadors (funcionaris o laborals) dels                  

centres públics de la Generalitat, de les universitats públiques i dels centres concertats. 
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4. Oposicions 
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 4 de febrer de 2019. Més informació: Web del departament -                   

temaris - Sol·licitud d'inscripció. Els sindicats ofereixen cursos, xerrades i assessorament per a la preparació de les                 

oposicions:  

➔ USTEC. Assessoraments d'oposicions sobretot pel que fa a la part més pràctica. A la pàgina web del                 

sindicat podreu trobar tots els grups que ofertem per zones i horaris. Pel que fa al Vallès Occidental hi ha                    

dos grups. 

- 1r grup: 12, 19, 26 de gener i 9 de febrer. 

- 2n grup: 16 i 23 de febrer i 2 i 9 de març. 

Els dos grups són en horari de 9 a 14h a l'Institut Agustí Serra de Sabadell. 

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web https://main.sindicat.net/assessoraments/ 

Eina d'oposicions: https://www.sindicat.net/w/docs/eina493.pdf  

➔ CCOO. - Tota la informació -  http://publica.ccoo.cat/p/oposicions-tota-la-informacio.html 

◆ Cursos de preparació de les oposicions. Informació i inscripcions a la seva web:  

http://publica.ccoo.cat/p/oposicions-docents-cursos-d.html 

◆ Xerrades informatives. Pots buscar la més propera a la teva zona:           

http://publica.ccoo.cat/p/xerrades-oposicions.html 

◆ Sessions orientatives sobre programació: 

http://publica.ccoo.cat/2019/01/oposicions-docents-sessions-orientatives.html 

➔ UGT. Cursos de preparació de les oposicions: 

https://www.forumcatalunya.es/course/index.php?categoryid=4 

➔ CGT ENSENYAMENT. Grups de treball i assessoraments individuals a demanda (cal posar-se en contacte              

amb el delegat de la zona). Xerrada informativa. Dimecres 30 de gener a les 18h a CGT Barcelona (Pare                   

Lainez 18, Gràcia, BCN). 

Esquerda oposicions: http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/oposicions_18_19.pdf 

 

➔ Tots els sindicats restem a la vostra disposició per a fer xerrades als vostres centres. 

a. Oposicions TEI 
L’oferta parcial d’ocupació preveu la seva convocatòria. S’estan treballant els temaris.  

5. Eleccions sindicals 
S’inicia el procés electoral per escollir els representants sindicals del personal docent no universitari en               

l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Un total de 80406 docents estan cridats a votar, segons el cens                  

provisional, a les eleccions sindicals que se celebraran el pròxim 12 de març. El dia 9 de gener es van constituir les                      

meses electorals coordinadores de les diferents unitats electorals i en la mateixa data es va iniciar el procés                  

electoral.  

Des de dimarts 15 de gener estan publicats a tots els centres el cens electoral. Comproveu que totes les vostres                    

dades siguin correctes per poder exercir el vostre dret a vot. En cas contrari poseu-vos en contacte amb la vostra                    

delegada sindical de la zona. 

Durant el període d’exposició pública del cens electoral provisional (fins al 24 de gener) podreu consultar si                 

consteu en el cens, accedint a la part privada del portal de l’empleat ATRI on hi ha un banner específic per a la                       

consulta del cens. 
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Les reclamacions contra el cens provisional es poden presentar fins al 25 de gener de 2019 (inclòs) i cal que es                     

presentin al Registre general de la Mesa electoral coordinadora del Servei Territorial corresponent, indicant la               

referència eleccions sindicals 2019. 

➔ Mesa Electoral Coordinadora - Serveis Territorials d’Educació al Vallès Occidental. 

Avinguda del Marquès de Comillas, 67-69, planta baixa, 08202 Sabadell. 

vall_coordinaelecsindicals.educacio@gencat.cat 

Meses electorals parcials 

Dijous 17 de gener es constitueixen les Meses Electorals Parcials. A les unitats electorals que per raó del nombre                   

de funcionaris i funcionàries i de centres de treball existents hi ha d’haver diverses meses electorals es constitueix                  

una mesa electoral coordinadora que assumeix les funcions pròpies de la Junta Electoral, ja que ha de dirigir tot                   

el procés electoral a la unitat electoral corresponent i ha de coordinar les diferents meses electorals parcials. 

Les meses electorals parcials estan constituïdes pel personal funcionari següent: 

● la persona que té més temps de serveis reconegut a l’Administració, que actua com a president o                 

presidenta; 

● la persona de més edat, que actua com a vocal, i 

● la persona de menys edat, que actua com a vocal i secretari o secretària. 

Calendari 

 Constitució de les meses electorals parcials: 17 de gener de 2019 

 Publicació del cens provisional: del 15 de gener de 2019 fins el 24 de gener de 2019 

 Consulta de la mesa de votació: 15 de gener de 2019 

 Termini de reclamacions: 25 de gener de 2019 

 Publicació del cens definitiu: 28 de gener de 2019 

 Jornada de votació: 12 de març de 2019 de 10:30h a 18:30h 

6. Altres 

a. FP 

Pel proper curs es preveu un creixement considerable de la demanda de Cicles Formatius i la (no) planificació del                   

Departament no preveu l’augment de l’oferta pública.  

Per altra banda, després de tres anys aturada s’ha començat a desplegar la “Llei de FP” amb la posada en                    

funcionament la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals i facultant el president del                

Consell Català de Formació Professional, a impulsar la creació de l’Agència Pública de Formació i Qualificació                

Professionals de Catalunya. 

https://sindicat.net/w/fullinf/full364.pdf Full informatiu d’USTEC contra el desplegament de la Llei de formació            

professional de Catalunya. Tant USTEC-STE's com CGT, consideren que és el primer pas cap a l’externalització i la                  

privatització del servei públic de la formació i qualificació professionals de Catalunya i  exigeixen la derogació. 

b. Escoles-institut 

Davant els anuncis de creació de nous Escoles-Institut a la nostra zona debatem sobre la seva necessitat, si dona                   

o no resposta al increment demogràfic, qüestions pedagògiques, si soluciona o incrementa els problemes de               

segregació… Coincidim que hem d’estar atentes i valorar críticament aquesta política del Departament. 
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c. Informació Comissió Paritària de Riscos Laborals (informació CCOO) 

Endarreriment dels exàmens de salut. Hi ha hagut un problema de licitació i contractació, per aquest motiu han                  

anul·lat uns quants. El Departament està fent una contractació derivada, des de setembre del 2017 fins al juny                  

del 2019. 

Augment en els nivells de depressió i en les patologies relacionades amb la laringe. Des de CCOO, es demana més                    

informació i l’estudi de les patologies musculo-esquelètiques. 

Funció pública reconeix que té un problema d’endarreriment en la investigació dels casos d’assetjament laboral.               

I que vol revisar aquest protocol, pels problemes jurídics genera. 

Més informació a la web de CCOO: http://publica.ccoo.cat/2019/01/comissio-paritaria-de-prevencio-de.html 

d. Convocatòria extraordinària d'obertura de la borsa de personal laboral 

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria extraordinària 10/2019 (borsa oberta) per formar                

part de la borsa de treball de personal d’administració i serveis i de professionals d’atenció educativa i de suport                   

a la docència del Departament d’Educació per cobrir places vacants i substitucions en règim de contracte laboral. 

Termini de presentació de sol·licituds i la documentació justificativa de requisits i mèrits: del 7 de gener i com a                    

mínim fins al 21 de gener de 2019. A través de la web de l’aspirant. 

e. Ampliació permís de paternitat 

Al mes de juliol es va fer efectiva l’ampliació del permís de paternitat de 4 a 5 setmanes amb l’aprovació dels                     

PGE. 

 

El projecte dels PGE d’aquest 2019 preveu l’ampliació a 8 setmanes i, en cas de no aprobar-se, han informat que                    

es modificaria mitjançant Reial Decret. 

f. MUFACE. Retorn IRPF per permís de maternitat/paternitat 

El 28 de desembre el Consell de Ministres va aprovar fer extensiu als i les funcionàries adscrites al mutualisme                   

administratiu (MUFACE, ISFAS i MUGEJU) el dret a la devolució de les quantitats retingudes en concepte d'IRPF                 

per les prestacions de maternitat i paternitat. Aquesta modificació ha estat incorporada al Real Decreto-ley               

27/2018, de 28 de desembre (BOE de 29 de desembre) 

 

D’aquesta manera, finalment s’han activat els mecanismes corresponents per corregir el greuge i les persones               

funcionàries ja poden realitzar la reclamació mitjançant el mateix procediment, tal com s’havien compromès en               

el comunicat del dilluns 3 de desembre, quan l’Agència Tributària va fer públic el procediment i el formulari de                   

reclamació de la sentència del Tribunal Suprem de 3 d'octubre de 2018 (sentència 1462/2018) que estableix com                 

a doctrina legal que “les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes                

de l'impost sobre la renda de les persones físiques”. 

Afecta prestacions per maternitat i paternitat durant els anys 2014, 2015, 2016 i 2017. 

 

El període màxim per reclamar ingressos indeguts de l’Agència Tributària és de 4 anys des del moment que s’han                   

declarat aquestes percepcions. (En la declaració de la renda que es presenta al juny posterior a l’any que s’ha                   

cobrat.) Nota informativa AEAT - Nota informativa MUFACE. 
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g. MUFACE. Període ordinari de canvi d’entitat 

Durant els mesos de gener i juny, els mutualistes i els beneficiaris amb Document assimilat al d’afiliació, que                  

estiguin adscrits a l’INSS (Sistema Sanitari Públic) o a les Entitats de Segur d’Assistència Sanitària, poden sol·licitar                 

el canvi d’entitat, per una sola vegada en cada període ordinari de canvi. 

Els titulars que no sol·licitin canvi continuaran adscrits a la mateixa Entitat que ho estiguin a 31 de desembre o, si                     

s’escau, a 31 de maig de cada any. WEB MUFACE 

h. Democràcia als centres educatius 

Acordem la realització d’algun tipus d’acte (cap a l’Abril) per analitzar i debatir sobre la consolidació i les                  

conseqüències reals (als centres, als claustres, a les aules) de l'aplicació de les diferents normatives que                

desenvolupen la LEC (decret de plantilles, direccions, …): increment de l’arbitrarietat a les adjudicacions              

provisionals, la prudència/por a parlar i a expressar discrepàncies, sobretot pel que fa a qüestions laborals i                 

organitzatives, el paper dels Claustres, la rivalitat entre companys/es, creixent la jerarquització organitzativa, el              

paper de les direccions, ... 

i. Convocatòries 

■ [Jornada] Relacions entre persones, diversitat i educació afectiva i                 
sexual 

Matinals d’educació a Cerdanyola del Vallès. Institut Banús (Sant Casimir, 16). Continuem parlant sobre respecte               

en les relacions entre persones, de diversitat i educació afectiva i sexual, aquest dissabte 19 de gener a partir de                    

les 10.30h. "El valor del respecte"serà tema central a la segona matinal d’Educant per a la vida. Més informació. 

■ Jornada Formació dual: una estratègia de qualitat?.  

24 de gener de 2019 a la sala d’actes de la seu central del sindicat, Via Laietana, 16 de Barcelona. Organitza:                     

Secretaria de Treball i Economia de CCOO de Catalunya, en col·laboració amb la Federació d’Educació del                

sindicat. Més informació: http://educacio.ccoo.cat/2019/01/jornada-formacio-dual-una-estrategia-de.html 

■ Jornada: L'Escola Inclusiva 

Dijous 31 de gener a les 18 hores a la Sala d’actes de CCOO (Via Laietana 16, Barcelona i està oberta a tothom. 

Per facilitar l'organització de la jornada, cal inscriure's en aquest formulari: 

https://goo.gl/forms/JKUIN817eFQlyBC43 
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