PROPOSTES I PUNTS DE VISTA PRESENTATS PELS MEMBRES DE
LA MESA DE L’ASSEMBLEA DE SECUNDÀRIA AL DIRECTOR
GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS
EN LA REUNIÓ MANTINGUDA L’11 D’OCTUBRE DE 2016

SOBRE PROVISIÓ DE PLANTILLES
* Reducció de la quantitat de places que escapen al control
públic i provisió per concurs i/o oposició . En cap cas, més enllà
de 4 o 5 per centre. (Mentre estigui vigent l’actual sistema que
possibilita la intervenció de les direccions fins a un 50 % de les
plantilles de cada centre, publicació jerarquitzada per quantitat
d’intervencions, dels directors, dels beneficiaris, dels centres i de
les característiques de les places cobertes)
* Establiment de la participació dels òrgans col·legiats (seminaris,
claustres, consells escolars) en el procés de determinació de
places i selecció de personal en els casos de places reservades.
* Supervisió zonificada, car les zones solen presentar
problemàtiques similars d’aquests processos, no tan sols per
l’Administració (via Inspecció), sinó també amb participació de
representants sindicals i de representants dels òrgans col·legiats
dels centres de la zona.

SOBRE ESTABILITAT DELS INTERINS I OPOSICIONS
A banda de l’anunci fet pel President Sr. Puigdemont en el recent
debat sobre política general, de cobriment de places vacants per
jubilació i defunció a la funció pública, establiment en la present
legislatura, d’un calendari de cobriment de places, que hauria de
permetre recuperar i millorar les ràtios perdudes en els darrers
anys, i resoldre el greu problema de la inestabilitat dels interins
de manera que al final el % d’interins quedi reduït al 5 % de les

plantilles, en línia amb la resolució adoptada pel Parlament de
Catalunya el passat 30 de Juny. (el període màxim de
desenvolupament d’aquest calendari hauria de ser de cinc anys)
garantint posteriorment una disposició oberta a la millora de les
ràtios i a evitar que la proporció d’interins superi el 5%,
negociant-se tot plegat a les corresponent Meses de la Funció
Pública.
Condicions laborals
* Determinació d’un calendari per a la recuperació de les
condicions laborals perdudes el 2012, en els aspectes
d’endarreriments retributius i de reduccions de jornada per edat,
en horari docent, en línia amb l’acordat en el Parlament el passat
30 de Juny i l’esperit que semblava regnar en la Mesa General de
la Funció Pública del passat 9 de Juny.

Gestió de centres
* Obertura d’un procés de reflexió i discussió que abasti des dels
centres a la Mesa Sectorial d’Ensenyament sobre el balanç del
model de gestió de centres i la possibilitat d’introduir millores
per a una participació més activa del professorat i dels diversos
estaments que conviuen en els centres docents, i dels òrgans
col·legiats.
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