SOBRE LES ELECCIONS SINDICALS.
El pròxim dia 4 de desembre se celebren eleccions sindicals als centres escolars.
El Conseller, després de passar per la mesa sectorial, ha signat una resolució que
modifica l'horari lectiu dels centres durant la jornada electoral. Concretament, suspèn
l'horari lectiu i el treball dels funcionaris docents entres les 13 h i les 18 h, sense
preveure cap mesura d'atenció a l'alumnat a partir de les 13 h, però indicant que es
mantindran tots els serveis. Abaix, trobareu còpia de la ressolució.
A FAPMA no sabem massa coses, és cert, però ens agrada fer-nos preguntes, moltes
preguntes:
• Podrien celebrar-se aquestes eleccions en un dia no lectiu, com es fan la majoria
d'eleccions?
• Podrien celebrar-se en un horari diferent, que no impliqués tants de canvis i
problemes a la comunitat educativa?
• Qui ha de mantenir els serveis de menjador, guàrdies, activitats extraescolars i
transports que es veuen afectats per aquestes eleccions?, amb quins recursos es
mantindran?
• Creu la conselleria que és funció de les APIMA i docents organitzar-se i solucionar els
problemes que la mateixa Conselleria els crea?
• Quin cost té per a les famílies aquesta resolució: ajustar horaris laborals (si poden
fer-ho) cercar i pagar cangurs, canviar les rutines diàries pel que fa al dinar, les
activitats extraescolars, transports habituals?
• Quin cost té pel personal docent i equips directius? Reajustar horaris atapeïts i ja
prou difícils d'organitzar, renunciar a qualque exclusiva, reunions de coordinació,
sessions lectives o activitats ja programades...?
• Quin cost té per a l'alumnat perdre una o dues hores de l'horari lectiu d'aquest dia,
deixar de fer les activitats extraescolars, canviar les seves rutines al dinar i/o durant la
tarda? Algú ha pensat en els més petits o en els infants que requereixen suports
especials?
• Ha pensat la Conselleria (i la mesa sindical) que aquesta resolució augmenta el
descrèdit i la mala imatge que ja té el col·lectiu docent en una bona part de la societat,
que no sap qui és l'autèntic responsable d'aquesta jornada d'eleccions?
• Què cal fer perquè la Conselleria escolti algú més que la mesa sectorial abans de
prendre decisions que afectaran negativament a tota la comunitat educativa?
• Es poden prendre decisions a l'àmbit educatiu, sense escoltar a l'alumnat, a les
famílies i al col·lectiu docent?
• Els representants que sortiran elegits en aquestes eleccions, a qui representaran
realment?
FAPMA podria donar resposta a totes aquestes preguntes, però creiem que només
seran rellevants les respostes que ens pugui donar la Conselleria i la mesa sectorial,
que són els únics responsables d'aquesta jornada absurda.
Per què es fan la majoria d'eleccions democràtiques en dissabte o diumenge?
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Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 13 de novembre de 2018 per la qual es dicten
instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d’elegir les juntes de personal docent
no universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera

Les organitzacions sindicals STEI, FESP-UGT, FE-CCOO i ANPE, varen presentar les comunicacions de promoció d’eleccions sindicals per
escollir els membres de la Junta de Personal Docent no Universitari de Mallorca, els membres de la Junta de Personal Docent no Universitari
de Menorca, els membres de la Junta de Personal Docent no Universitari d’Eivissa-Formentera. El calendari adjunt al document de promoció
estableix dia 4 de desembre de 2018 com a jornada de les votacions.
Atès el que disposa l’article 27.1 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de condicions de treball i
participació del personal al servei de les administracions públiques, modificat per la Llei 18/1994, de 30 de juny, cal preveure i adoptar les
mesures organitzatives necessàries que assegurin l’adequada atenció als alumnes i garanteixin i facilitin l’exercici del dret de vot a tot el
professorat.
Per això, prèvia negociació en la Mesa Sectorial d’Educació i a proposta de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres,
Direcció General d’Innovació i Comunitat Educativa, i la Direcció General de Personal Docent,
Resolc,

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2018/143/1021491

Article primer. Data i horari de les votacions
D’acord amb el calendari presentat per les organitzacions promotores, les eleccions sindicals són dia 4 de desembre de 2018. Les votacions
tendran lloc entre les 13.00 i les 18.00 hores. Les activitats lectives s’interrompran a les 13.00 hores i es reprendran a partir de les 18.00
hores.
Article segon. Integrants de les meses. Drets i deures.
1. Els integrants de les meses, els interventors i els apoderats han de comunicar la seva designació al director del seu centre de treball, ja que
cessaran en la seva activitat lectiva a les 12.00 hores del dia de les eleccions i, si actuen en les meses constituïdes, no la reprendran.
2. Els membres de les meses electorals i els interventors que treballin a un centre diferent d’aquell en què està ubicada la mesa hauran de
disposar de temps suficient per desplaçar-se des del seu centre de treball fins a la mesa, per la qual cosa la seva activitat lectiva s’haurà
d’interrompre a les 12.00 hores. El personal afectat per aquesta disposició ho comunicarà a l’equip directiu del seu centre amb antelació
suficient.
3. Els membres que constitueixin les meses electorals el dia de les votacions i hi actuïn disposaran d’un dia de llicència l’endemà de les
eleccions. També tendran aquest benefici els interventors de les candidatures. Els suplents que no hagin d’actuar a la mesa resten exclosos
d’aquesta llicència. Els beneficiats per la llicència ho comunicaran al director del seu centre.
4. Els membres de les meses tendran dret a percebre les dietes i el reintegrament de les despeses corresponents, d’acord amb el que disposa el
Decret 16/2016 de 8 d’abril pel qual s’aprova el text consolidat del Decret pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del
personal al servei de l’Administració autonòmica de les Illes Balears (BOIB núm. 45, de 2016).
Article tercer. Comunicacions i publicitat electoral.
1. La direcció dels centres garantirà la publicitat de les comunicacions electorals trameses per l’Administració, per la Mesa Electoral
Coordinadora o per les candidatures i els seus representats. Especialment garantirà que, durant l’horari no lectiu i durant els temps d’esplai es
puguin dur a terme actes informatius per part de les candidatures. Les candidatures notificaran als centres la seva intenció de realitzar actes
informatius.
2. La direcció dels centres garantirà que les trameses de propaganda electoral que arribin al centre arribin als seus destinataris.
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