INFORME MESA SECTORIAL DIA 2-MAIG-2013
Per part de la UGT: Francesc Santamaria i Carme Pinós
Punts de l’ordre del dia:
1. REDUCCIONS DE 2 HORES D’ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
SETMANALS ( MAJORS DE 55 ANYS) I REDUCCIONS DE 2 HORES
LECTIVES ( MAJORS DE 59 ANYS) PER AL CURS 2013-2014.
La Resolució no conté cap aspecte diferent respecte de les convocatòries del curs anterior.
El termini per sol.licitar-les és fins el 31 de maig a través del model que hi haurà penjat en el
Portal de Centre.
*La part social hem demanat al Departament que mitjançant les Instruccions d’inici de curs
EXPLICITI molt CLARAMENT que totes les activitats que se li poden encomanar al docent
al qual se li hagi AUTORITZAT la reducció i que estan reflectides a l’apartat 1.1.2. i apartat
1.2.1 respectivament, passen a formar part de la JORNADA LABORAL que NO S’HA DE
FER NECESSÀRIAMENT EN EL CENTRE ( en lloc de les 7,30h passen a ser 9,30h).
El tema controvers és que si a mi em redueixen 2 hores complementàries de l’horari NO-FIX
en el cas de la Secundària, i em posen l’activitat de col.laborar amb la biblioteca del centre,
es produeix una incoherència, ja que la biblioteca no la tinc a casa meva sino al centre….. Per
tant, la picaresca per part del Departament sembla que vagi pel camí de: més que parlar d’una
reducció sembla que ens vulgui dir “substitució d’unes activitats per unes altres”….. i per tant
crea una gran confusió en la confecció d’horaris i assignació de tasques.
Bé, aquest tema de la “claretat en l’assignació de tasques” està pendent de resoldre’s, a veure
que ens responen el proper dia 6 de maig quan tornem a la Mesa.
2. REDUCCIONS DE JORNADA PER CURA DE FILLS O FAMILIARS ( totes
aquelles que estan emparades per la Llei de la Concialiació) i REDUCCIÓ DE
JORNADA PER INTERÉS PARTICULAR ( emparada sota el Decret legislatiu
1/97, que és la nostra Llei de la Funció Pública Catalana).
Les primeres ja sabeu que estan condicionades al FET CAUSANT que les origina i per tant,
mentre aquest perduri el docent en té dret. Es demanen doncs 15 dies abans de la data en què
es vulgui iniciar la RJ.
Fins ara ens trobavem que quan un/a docent RENUNCIAVA a la RJ abans del temps màxim,
el Departament li deia que un cop havia renunciat ja no podia tornar a sol.licitar-ho en d’altre
moment per al mateix “fet causant”.
ATENCIÓ NOVETAT: Si es renuncia durant el curs, no es pot tornar a demanar EN
AQUELL MATEIX CURS, però SÍ EN EL SEGÜENT.
En relació a les dates en què s’ha de fer la renuncia, sabeu que són al final de vacances de
Nadal, setmana santa i a 31 d’agost: Com a UGT hem demanat i fet constar en acta que
les renúncies de RJ de l’últim trimestre, siguin a 30 de juny, donat que el Departament
ha implantat la mesura per als substituts de no perllongar-los el contracte fins el 31
d’agost com abans sino també a 30 juny.
El Departament ja ens va constestar: NO ¡! , perque lo dels substituts és una mesura
económica i els funcionaris en canvi farien la picaresca de renunciar a 30 de juny , cobrar
100% juliol i agost, i després tornar a demanar la RJ.

En quant les RJ per INTERÈS PARTICULAR, com sempre són de ½ jornada i el termini
per sol.licitar-les és el 31 maig.
La part social ha demanat si fos possible concedir-les a un 1/3 de RJ, però s’hauria de
modificar el Decret 223/2002 que és la norma que les regula i que només podria ser modificat
en la Mesa de la Funció Pública.
3. APLICATIUS BORSA D’INTERINS I SUBSTITUTS
Entre els dies 22 maig a 4 de juny, s’obrirà el termini per CONSULTAR I ACTUALITZAR
les dades de la Borsa en el mateix moment en què s’obrirà el termini per a que els Interins
sol.licitin vacants a efectes d’ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL curs 13-14
Tots els interins o substituts que NO HAGIN TREBALLAT mai, HAURAN DE FORMA
EXPLÍCITA COMUNICAR LA SEVA INTENCIÓ DE CONTINUAR-HI, en cas de NO
FER-HO , SURTEN DE LA BORSA.
És previst que la Borsa s’obri al llarg del curs en les següents dates:
o un sol dia de 24 hores: 16 de setembre
o la 4rta setmana d’octubre
o darrera setmana de març
4. ADJUDICACIONS PROVISIONALS
Aquest tema té continuïtat a la propera sessió del dia 6 de maig.
Els terminis ja els teniu actualitzats en la nostra pàgina WEB, però cal expressar algunes
concrecions importants que modifiquen el funcionament anterior i són els següents:
DISCAPACITATS:
 Persones amb discapacitat ( funcionaris i interins): JA NO TENEN
PRELACIÓ NI PREFERÈNCIA EN EL PROPI PROCÉS D’ADJUDICACIÓ
DE PLAÇA. Recordeu que un Interí amb discapacitat ( F1) se li adjudicava
plaça abans d’un F2, tot i tenir un número de borsa més alt. Això ja no tornarà
a passar.
 En contrapartida d’això, tota persona( NO INTERINS) que tingui reconeguda
una discapacitat i constatada en el registre de personal, haurà de sol.licitar
APLICACIÓ DE L’ART 25 de la LLei de Prevenció de Riscos, de manera que
els Serveis de Prevenció emetin un INFORME en el que consti la necessitat
d’adaptar el lloc de treball de la persona, sigui CANVIANT
L’ESPECIALITAT en el mateix centre o sigui CANVIANT EL SEU LLOC
D’UN TERRITORI A D’ALTRE ( en els casos de malaltia crònica i
tractaments que ho requereixin).
 Aquesta sol.licitud NO ES TELEMÀTICA, s’ha de cursar als SSTT
 Important: donat que és una FASE PREFERENT, totes les peticions que es
facin s’han d’ajustar als requeriments de l’Informe. Si de forma voluntària es
participa per aquesta fase, NO ES POT PARTICIPAR EN LA FASE
D’ELECCIÓ ORDINÀRIA, doncs queda sense efectes. Qui vagi pel
procediment ordinari, s’entendrà que decau en el dret preferent d’adaptació del
lloc que li otorga l’art 25 i passar a ser “un més com tothom” en les fases
següents.

Aquest tema ha portat moltes controvèrsies també i caldrà matitzar-lo millor en la propera
sessió perque té punts foscos en el procediment pendents de concretar.

COMISSIONS DE SERVEI:
Fins ara les CS i els PP anaven tots a un mateix paquet en la FASE D’ELECCIÓ. Ara ja no.
Les CS s’adjudicaran a posteriori de les adjudicacions dels PP ( sota l’argument de que els 1er
ja tenen una definitiva i els 2ons no).
ATENCIÓ: Només podran demanar CS per la MATEIXA ESPECIALITAT EN LA QUAL
ES TÉ LA DEFINITIVA ( recordeu que els opositors de Primària un cop assolien la seva
definitiva passaven a demanar CS per una altra especialitat).
PROPIETARIS PROVISIONALS:
A partir d’ara JA NO ES DISCRIMINA ELS OPOSITORS ABANS DEL 2007 respecte dels
que van aprovar les opos a partir del 2007.
L’adjudicació de vacant per als PP es farà centre a centre tenint en compte en tots i en primer
lloc l’ESPECIALITAT TITULAR ( aquella de les seves opos), esgotats tots els centres, es
mirarà les altres especialitats reconegudes.
Quan 2 PPs concorrin a una mateix lloc, tindrà prioritat aquell que tingui l’especialitat per
opos per davant d’aquell que la tingui reconeguda però no sigui titular, encara que tingui
aquest últim millor posicionament de número.
PROPOSTES DE CONTINUÏTAT en el CENTRE.
Els PPs i els de pràctiques, poden ser proposats per la DIRECCIÓ per a cobrir llocs en el
mateix centre. Si es proposen 2 persones PPs , és la direcció qui els hi posa “un ordre” de
preferència i en el cas de que al final la plantilla només permetés cobrir 1 sol lloc, es quedaria
la que el Director li hagi posa’t amb el número “1” ( encara que tingués posició en la llista
inferior).
5. CONCURS DE MÈRITS A LA INSPECCIÓ
No té cap cosa important a resaltar. La convocatòria es publicarà en 3-4 setmanes.

RESUM SOBRE EL DECRET DE PLANTILLES I PROVISIÓ DE LLOCS
A. del Pozo va fer la presentació i va obrir-se a escoltar totes les propostes que
s’ajustessin al marc legal de LEC, amb marges de flexibilitat i millora.
B. Vol treballar article per article tots els dimecres pel matí en sessions de 2-3 hores
tantes com s’escaigui fins aprox el 14 de juny.
C. El document que tenim tots no és un “esborrany” sino el “Projecte de Decret”
doncs ja ha passat pels assessor jurídics.
D. Es preveu que tot el tràmit pot durar fins el mes d’octubre i a partir de la seva
publicació serà vigent.
E. D’aquesta forma tindran marge de temps en el 2on i 3er trimestre del curs per fer
les convocatòries de Concurs de Mèrits, donar temps a la seva resolució i poder
proveïr els llocs a efectes 1 setembre 2014.

