Acta resum de l’Assemblea de Zona de SCG del dijous, 3 de desembre de 2015
Assistència:
>Centres: Rosselló Pòrcel i Ausiàs March.
> Sindicats: Ustec, Ccoo, Cgt i Ugt

Iniciem la reunió amb una prèvia referent a la situació actual de les obres que
s’han de fer a l’Escola Ferran de Sagarra. Com a delegats/des de prevenció de
Riscos Laborals el passat setembre, a partir d’una consulta d’una mestra del centre
vam demanar informació al ST a la secció corresponent. La resposta va ser la
següent: les actuacions previstes són la retirada de la teulada i alguns baixants. La
teulada és la que corre més pressa. Les obres es faran aquest curs, hi haurà alumnat i
professorat.
La teulada no té amiant, només alguns baixants, ja ho tenen en compte i demanaran
els permisos corresponents, La retirada d’amiant ve molt regulada per llei i només es
pot fer en certes condicions d’aïllament absolut i només empreses autoritzades, per
tant és de preveure que tot el procediment es farà correctament.
Quant a la roda de centres destacar que les situacions que més preocupen són: les
ràtios de la majoria dels grups, el degoteig constant de la matrícula viva i la falta de
recursos humans per atendre l’alumnat que no té coneixements ni de català ni de
castellà per accedir-hi al currículum i el centre no està dotat d’aula d’acollida.
Quant a les informacions sindicals comentem les reunions de la Mesa General (6, 13 i
23 de novembre) i la tancada als SSTT per exigir el pagament immediat del 26,34% de
la paga de 2012, susbtitucions des del primer dia, retorn a l’horari lectiu d’abans de les
retallades, cobrament del juliol del personal substitut,i cobrament al 100% de les
baixes i calendari per al retorn de la resta de la paga del 2012, de les pagues de 2013 i
2014, la restitució de les diferents condicions laborals perdudes, i l’increment de l’1% a
les retribucions de 2016, tenint en compte que aquest increment de l’1% és norma
bàsica estatal i s’ha d’aplicar de forma automàtica. Per no fer-ho el Govern de la
Generalitat hauria d’aplicar una nova retallada en els conceptes no bàsics del nostre
salari . Cap d’aquestes propostes han estat acceptades per la representació del
Govern a la Mesa que va abandonar la darrera reunió de forma sobtada.
Donades les circumstàncies animem a realitzar assemblees de treballadors i
treballadores i assistir-hi a la concentració a la plaça Sant Jaume el dimarts, 15 de
desembre a les 17:30h.
Quant a la valoració de la difusió del comunicat de la Comunitat educativa, en general,
els centres estan d’acord perquè el recull de situacions que contempla són reals i no
afavoreixen la qualitat del servei.
Acabem la reunió comentant aspectes de Seguretat i Salut Laboral referents a
l’actuació/procediment que cal seguir quan es produeix un accident laboral. Donat que
a tots els centres educatius hi ha una persona coordinadora de Riscos Laborals és
aquesta qui pot informar del què cal fer en cada cas. També podem demanar a la
direcció del centre que ens faciliti l’imprés de la mútua que hem de fer servir.

Convocatòria mobilitzacions: torneu-nos el que és nostre!
Concentració Plaça Sant Jaume
Dimarts, 15 de desembre a les 17:30h

Propera Assemblea de Zona
Dijous, 28 de gener a les 17:00h al Serveis Ed ucatius

