
Constitució de les Juntes de Personal i rebuig a totes les esmenes de
CGT al reglament. Com dèiem fa quatre anys:

Entre maig i juny es van constituir les Juntes de Personal sortides de les eleccions sindicals del 26 de
febrer 2015. El procés de constitució era molt formal, només per l’elecció del president/a i secretari/a de

cada Junta i el reglament.

La capacitat de la representació sindical per a que
l’administració respecti les seves propostes depèn realment
de la força que tenim el professorat, de la nostra
autoorganització, de la sintonia entre les propostes sindicals i
el sentiment majoritari del professorat i de la capacitat de
mobilització. És per això que tot l’esforç de la CGT està en la
construcció d’un moviment des de baix, des dels centres i les
zones. Però entenem que la representació sindical també ha
de ser un canal per a fer sentir la veu del professorat, i  per tant
cal apropar les Juntes als centres, i posar-les al servei del
professorat. Així ho vam proposar a les Juntes de Personal a 2011 i
també ara en tres esmenes al reglament que van ser rebutjades pels
quatre sindicats (USTEC, CCOO, UGT i ASPEPC) encara que vam
comptar amb alguns vots a favor i alguna abstenció del delegats/des.:

1.- A les reunions de la Junta de Personal proposàvem afegir:
«Tindran caràcter obert a tot el professorat, cosa per la qual
es prioritzaran horaris que ho facilitin. Cas de la presència de
professorat en representació d’un col·lectiu superior al 1% del
cens, aquest tindrà veu sense vot per a exposar la
problemàtica.»
La nostra voluntat –com havíem dit reiteradament- era apropar el
sindicalisme als centres, fer-lo permeable. Què més elemental i
democràtic que permetre la presència del professorat que volgués a
les reunions dels qui han elegit? Impulsem les zones com a moviment
de base, no sembla lògic cercar un encaix entre aquestes i la Junta?
Es demanava –per fer un símil- el que es demana a la vida
municipal: que els plens de l’ajuntament siguin oberts, que es facin
en horari compatible amb l’assistència dels veïns/nes i que les
associacions de veïns disposin de paraula… però l’òrga de
representació electe per les treballadores, no.

2. També vam proposar que en lloc de ser «com a mínim un cop
l’any» com és ara, fos «com a mínim una per trimestre».  Si les
reunions amb l’Administració acostumen a ser trimestrals, lògic
era permetre que un cop al trimestre es reunís la Junta, recollís les
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No es vol apropar les Juntes de Personal al professorat

Què son les Juntes de Personal
i per què serveixen?

Les Juntes de Personal estan formades
per tots els delegats que han sortit
escollits a les eleccions sindicals del
passat febrer. La Llei 7/2007 de l’estatut bàsic
de l’empleat públic, fixa funcions de la Junta
de Personal: les de rebre informació sobre la
política de personal, dades sobre retribucions,
evolució de l’ocupació, sancions de faltes
greus, jornada laboral i horari, vacances i
permisos, vigilar el compliment de les normes
en matèria de condicions de treball i prevenció
de riscos laborals...
Cada Junta de Personal vota una comissió
permanent que té cada trimestre una reunió
amb els S.T. corresponents per tal de ser
informat i escoltat.

Les Meses
Hi ha un nivell superior de negociació entre
sindicats i el Departament: són les Meses
Sectorials. La Mesa Sectorial d’Ensenyament
la componen els sindicats que han obtingut més
d’un 10% a les eleccions: USTEC, CCOO i
ASPEPC. La CGT vam superar el 9% però
no vam arribar al 10, i per tant no hi som.
Tampoc ho va fer la UGT, però aquesta sí hi és
perquè, junt amb CCOO, i segons la
normativa laboral estatal,  tenen la consideració
de «més representatius» i poden estar en totes
les representacions independentment del
nombre de delegats que obtinguin.
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propostes a transmetre a l’administració,
que l’ordre del dia fos conegut pel
professorat i a la vegada es convidés a
aquest a fer arribar els problemes concrets
per a canalitzar-los davant l’administració.
Però no, «una reunió a l’any», que no fa
mal. En realitat no es té cap interès en
activar les Juntes (un organisme electe
que pràcticament passa desapercebut al
professorat) i prefereixen moure’s en un
sindicalisme de cúpules.

3.- En el mateix sentit de donar veu al
professorat, proposàvem que per a
demanar es reunís una Junta
Extraordinària, no calgués «un el 10%
de signatures dels treballadors i
treballadores representats», sinó un 1%,
com quan teníem la Junta a nivell
provincial i no per ST. És a dir llavors
calien unes 450 signatures d’entre 45.000
docents, i ara calen unes 800 a aconseguir
entre 8.000!!! És clar que queden
blindades a menys que un parell de
sindicats li donin suport!!

Tres esmenes que vam presentar
a totes les JP i un sol sentit: apropar
les Juntes al professorat, fer-les
permeables, que funcionin, que
vehiculin les propostes que arriben
directament des dels centres, que
sigui més transparents, obertes, i
accessibles... i una unànime resposta
de la majoria: no!

D’altres esmenes que CGT va presentar

A la J.P. del Consorci. Es va constituir el 13 i per tant vam proposar
un text enviat prèviament per tal d’aprovar-lo unitàriament com a
JP sobre la mort del company Abel –que a més treballava al
Consorci- i unificar les propostes a fer el 20 de maig. No hi va haver
manera d’aprovar-lo com a plenària de la JP, però com a mínim sí hi
va haver acord per a que es reunís d’urgència la permanent i fes el
text que al dia següent es va enviar als centres.

A la J. P. del Baix Llobregat, vam presentar una resolució pel
reconeixement de coordinadors/es sindicals en tots els centres,
amb les dotacions horàries (entre 1’5 a 2 hores setmanals)
prenent com a referència les dels coordinadors/es de riscos. Volem
activar el treball sindical dins els centres i la seva coordinació a les
zones. Inicialment el debat es van introduir algunes concrecions com el
fet de com s’escollirien, però finalment la majoria de la junta va demanar
que es portés a una permanent per treballar un text conjunt.

A la J.P del Vallès Occidental. Al Plenari del passat 28 de maig
per constituir la J. P. CGT va proposar al darrer punt «comunicació
als centres» enviar un comunicat de solidaritat amb els
treballadors de Movistar en lluita: «Des de la J. P. del Vallès
Occ. volem manifestar la nostra solidaritat amb la vaga indefinida
dels treballadors de Movistar en la seva lluita contra la
precarietat que pateixen i per unes condicions laborals dignes.
La privatització i subcontractacions de l’empresa fa que milers
de treballadors facin jornades de més de 10 hores  per 900 euros,
en detriment del servei als  usuaris que a més veuen
incrementades les quotes telefòniques.». La proposta va ser
rebutjada per la majoria dels delegats i delegades de la Junta amb
només 6 vots a favor de CGT i 7 abstencions.

També vam presentar les esmenes al reglament a les JP del
Maresme-Vallès Oriental i a Comarques on tampoc van passar.


