RESUM Mesa Sectorial dimarts 09/06/2015
1.- RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el
procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al
curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents .
El Sr. Joan Martí exposa que les dues Resolucions de plantilles són pràcticament idèntiques
a efectes de càlcul de plantilles a les del curs 14-15.
Com a novetats es poden destacar:
-

En el text numèric de càlcul es recull el tema de les hores de reducció als majors de
55 anys (abans entre 59 i 64 anys).
Hi ha un aclariment sobre els “desdoblaments” i com s’ha de comptabilitzar la
ràtio/centre.
Hi ha un aclariment/criteri per a les ZERs perquè tal i com es fa el càlcul actualment,
en parlar de trams, de vegades “matemàticament” l’increment del nombre d’alumnes
pot comportar menys plantilla i a l’inrevés. L’adaptació d’aquesta plantilla es
consolidarà en 2 cursos.

USTEC-STEs fa una intervenció general en la qual demana que no s’apliqui cap de les
normes (ACORDS 29/2012, 71/2011, 60/2012..) i tampoc el Decret Estatal RD 14/2012
(totes les retallades del Ministre Sr. WERT) i pel que fa a retallades de les hores lectives, de
coordinació, etc… Entenem com a sindicat que tots aquests ACORDS expiren a 1 de
setembre de 2015 i no entenem perquè no s’aplica això en la Resolució de criteris de
confecció de plantilles.
Pel que fa a la Resolució, i segons el text, els perfils estructurals poden arribar a un 33% i si
a això li sumem els interins/es, el Director/a pot “seleccionar” un percentatge molt important
de la plantilla, que podem xifrar en un aprox. 55%.
Pel que fa als centres CAEPs, USTEC-STEs denunciem que les plantilles són insuficients i
que amb el canvi a CMC (Centres de Màxima Complexitat) el criteri ha quedat obsolet perquè
aquest canvi no ha actualitzat les plantilles en els antics CAEPs (CMCs segons la Resolució
de les Adjudicacions provisionals d’estiu 2015).
Es demana concreció per assignar una USEE.
No apareix en la TAULA 4 la tipologia d’escola nova o de recent posada en funcionament, i
pel que fa al nombre màxim dels 6 llocs específics estructurals i es demana informació al
respecte.
El sindicat CCOO no està d’acord en la Resolució i demanen tornar a 2011. També exposen
que les plantilles són insuficients en els CAEPs de màxima complexitat i que s’ha de millorar
la compensació de plantilla per la reducció de les 2 hores lectives als majores de 55 anys,
pq aquest any hi ha molta demanda prevista de mestres/professors…
El Sr. Joan Martí exposa que inicialment el Departament es va plantejar aplicar els criteris
de plantilla de les escoles a partir de la classificació CMC, però que això no ha estat possible
perquè comportava veure la bondat dels indicadors… així, quan s’actualitza la classificació
CMC i Sisena hora no acaben de “quadrar” les plantilles. Així, la millora per aquest curs 1516 no ha estat possible. La normativa era conseqüent amb el canvi CAEP-CMC però queda
pendent aquest tema pel proper curs 16-17. Aquest proper curs s’ha de valorar l’aplicació
de la Sisena hora en els CMCs i ZERs i tancar-ho millor .

Respecte a la intervenció d’USTEC i pel que fa als diferents ACORDS de Govern i tornada
als anteriors ACORDS, el Departament entén que la data de caducitat explícita i concreta
és únicament pel que fa a la reducció dels majors de 55 anys, però no per a la resta de
demanades, hores lectives, hores de coordinació…
El Sr. Martí insisteix en que alguns ACORDS no s’han aplicat mai, perquè el que hi ha en
alguns casos, és l’aplicació del RD 14/2012, del Ministre Sr. Wert.
Pel que fa als perfils estructurals, dóna la xifra del 4% de llocs de treball a les escoles. Potser
aquesta xifra augmenta en les escoles noves o de recent posada en funcionament, però la
xifra pel curs 14-15 es situa al voltant del 4%.
Pel que fa a les USEEs diu que s’han anat ampliant, tant a PRI com a SEC i que les plantilles
d’EE també han augmentat…
Pel que fa a la TAULA 4 s’ha suprimit el màxim de 6 llocs específics estructurals perquè hi
ha poques places noves aquest curs. No hi ha màxim, doncs.
Pel que fa a recuperar ACORDS entenem que hi ha acords vigents, però que aquests criteris
de plantilles són i donen resposta a la legalitat vigent.
Hi ha temes pendents, com el Decret de Serveis Educatius i temes de cossos docents en
formació d’adults.
Pel que fa a la qüestió de les escoles incomplertes, en els darrers anys, s’ha passat de 30
escoles a unes 90 aproximadament, perquè hi ha ZERs que passen a Incomplertes i escoles
que perden grups/línies.
Pel que fa a les 2 hores de reducció dels majors de 55 anys no està previst cap canvi en els
criteris de plantilles. Hi haurà més professorat que ho demani però la taula és la mateixa i
no hi ha marge de maniobra.
2.- RESOLUCIÓ de 10 de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el
procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs
2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
S’exposen dues novetats:
-

Hi ha uns 30/40 Instituts CMC i per la Resolució es garanteix la categoria C (tipologia
ALTA) com a mínim.
Hi ha una novetat i pel que fa a 1 hora més de Matemàtiques (canvis curriculars a
l’ESO).

El sindicat USTEC-STEs demanem que en el punt 1.2.5. i pel que fa a les 9 hores
d’Orientació es passi a 10 hores (sobre 18/20 hores lectives). El Departament ho reconeix i
accepta.
Pel que fa als criteris dels CMC, demanem que es garanteixi la categoria MOLT ALTA.
Pel que fa al tema de l’AULA d’ACOLLIDA també pensem que pot ser bo que desaparegui
el nombre de 9 alumnes.
Insistim en el tema dels majors de 55 anys (igual que en les escoles).
Demanem tornar a la situació inicial de 2 professors/es pel tema USEE.

No estem d’acord en l’augment de nombre màxim de llocs de treball específics estructurals,
ja que segons la taula actual es passa del 20% (curs 14-15) al 33%.
Demanem, tanmateix, transparència en el tema dels perfils estructurals i tenir accés a la
documentació en el portal de centres.
Pel que fa a la FP no es comparteix el quadre de reduccions de coordinacions i demanem
el canvi, i especialment, de 2 a 3 hores pels caps de departament i 1 hora addicional per
intervals de més de 10 professors/es, ja que, i especialment, en els departaments i centres
grans d’FP l’assignació d’hores en concepte de reducció de càrrecs de coordinació és
insuficient i a més a més, demanem que aquests criteris no puguin ser modificats o alterats
a la baixa per part dels centres educatius.
El Sr. Joan Martí diu que no s’accepta el canvi en les reduccions horàries i que el
Departament no comparteix la modificació (inclusió) del text pel que fa als criteris.

