
Zona Baix Vallès Novembre 21
Dimecres 10 de novembre  12.45h https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles

Escoles i instituts del Baix Vallès (Badia del Vallès, Barberà, Cerdanyola, Montcada, Santa Perpètua i
Ripollet) USTEC, Intersindical-CSC i CGT Ensenyament.

1. Icetazo - #LesQueHiSomEnsQuedem
a. Valoració de la jornada de vaga

L’ampli seguiment de la vaga (amb participació majoritària del col·lectiu interí) i la magnitud de les
diferents manifestacions convocades en diferents ciutats catalanes testimonien l’abast de la jornada
de lluita i la magnitud del problema per l’estabilització del personal interí.

El seguiment de la vaga als centres del Baix Vallès va ser desigual, tot i que als centres més
organitzats i mobilitzats va ser masiva.

Valoració USTEC: https://www.sindicat.net/e/1631/

Valoració CGT: https://www.cgtensenyament.cat/28-octubre-la-vaga-que-marca-el-cami/

Comunicat Intersindical: https://www.intersindical-csc.cat/2021/11/12/la-reforma-del-decret-iceta-pot-suposar-lero-mes-gran-de-la-historia/

b. Continuïtat

Aquesta vaga ha marcat un punt d’inflexió, però no ens podem quedar aquí. Ens mostra el camí a
seguir contra un decret que podria deixar a l’atur moltíssimes companyes i que és un pas més en la
precarització dels serveis.

Fem una crida a l'organització d'assemblees per establir una posició clara de rebuig a
l'acomiadament massiu que implica l'Icetazo. Cal implicar les famílies i continuar amb la tasca
sindical informativa per arribat a tots els centres. Contacteu amb les delegades sindicals de la vostra
zona si necessiteu més informació.

Sembla que properament es concretarà la forma de la continuïtat de la mobilització: accions
immediates i vagues per a final de novembre i principis de desembre.

Poden ser dates clau: el 23 i el 26 de novembre, i el 30 de novembre i, 1 i 2 de desembre.

En les darreres hores diversos mitjans de comunicació estan publicant la notícia d’un possible
acord entre diversos grups parlamentaris del Congrés de diputats per modificar alguns aspectes
de la versió inicial de l’Icetazo. Entre els aspectes que estan generant més expectatives d’aquestes
esmenes que s’inclourien a la ponència final que s’ha de votar previsiblement a començaments de
desembre, hi ha la possibilitat d’establir l’accés a la funció pública als i a les interines que portin més
de 5 anys a la mateixa plaça per la via del concurs de mèrits que recull l’article 61.6 de l’EBEP.

Caldrà fer un anàlisi més profund del document filtrat que inclou aquesta i altres modificacions. Però
atesa la confusió i expectatives generades, expressem algunes consideracions d’urgència sobre
aquests possibles canvis:

- Les esmenes que han plantejat recentment alguns grups parlamentaris recullen parcialment,
tot i que de forma insuficient, les nostres demandes i són fruit de la pressió que està exercint
el moviment d’interines. Cal seguir mobilitzades: tothom qui porti més de tres anys de serveis
prestats ha de conservar la feina i adquirir la condició de funcionari de carrera o, en el cas del
personal laboral, de laboral fix.

- Amb aquestes esmenes s’estabilitzen algunes places, però el que volem és que s’estabilitzin
les persones.
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- Segons el document filtrat, altres qüestions cabdals de l’Icetazo queden molt lluny de les
nostres demandes, seguirien incomplint el dret europeu i la directiva 70/1999, i segueixen
abocant a milers de companyes a fer unes oposicions anacròniques i injustes de resultats
incerts i a perdre la seva plaça i possiblement la feina en cas de no aprovar-les amb una
irrisòria indemnització

- Serà molt important com quedi finalment la llei que es votarà al desembre, però com el
propi document inclou, posteriorment s’hauran de concretar aspectes també molt rellevants
de com s’aplicarà al sistema educatiu i aquells que podran definir les comunitats autònomes.
Hem de ser conscients que tenim per davant uns dies determinants en què hem de fer els
màxims esforços per capgirar l’Icetazo, però també, que després de la seva aprovació,
serà fonamental seguir organitzades i mobilitzades.

Fem una crida a la Taula Sindical de Catalunya per a que a les possibles futures mobilitzacions s’obri a
la participació d’altres sindicats que sense dubte enfortiran la lluita.

Plataforma PINDO.

TWITTER ➡ https://twitter.com/P_InDo Xat TELEGRAM➡ https://t.me/joinchat/UjzLBUxmOQw4Vf0g
WEB https://plataformainterinesdocents.wordpress.com/ -

Grup Telegram PINDO Vallès Occidental: https://t.me/joinchat/alDi4-WmpFwzODk0

c. Via judicial

Tot i que apostem per l'organització i la mobilització col·lectiva, doncs pensem que la solució és
política, la lluita interina continua avançant per la via judicial. Si teniu qualsevol dubte poseu-vos en
contacte amb la PINDO.

Reconeixen un treballador públic interí com a fix en una sentència pionera a Catalunya (TV3) - Un
tribunal obliga por primera vez a la administración catalana a hacer fijo a un interino (El Salto Diàrio)

2. Calendari d’assemblees de zona primer trimestre curs 21-22

Dimecres 15 de desembre

Hora: 12.45h

Lloc* – https://meet.jit.si/AssembleaZonaBaixValles
(*) Fins que no es modifiquin les mesures de seguretat per la covid-19 es continuaran fent per videoconferència.

Demanem als equips directius que promoguin l’elecció d’una persona representativa del conjunt del
Claustre que pugui recollir els problemes, les opinions i les propostes del centre, assistir a les reunions
de Zona i informar a la resta de companyes i companys.

3. Personal laboral
Fa unes setmanes el Departament va publicar el resultat de la primera prova de les oposicions de
TEEIs amb algunes errades però, després de la nostra queixa, van rectificar les respostes errònies. Ara
caldrà veure quan publicaran els resultats definitius i sobretot que passarà amb les persones que no
superin aquest procés sel.lectiu. A hores d’ara el departament encara no s’ha pronunciat al respecte.

D’altra banda, el procés sel.lectiu de les TIS resta aturat.
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