RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA 8 DE NOVEMBRE DE 2011
Amb la presència de:
S. Vicenç: Rocio.
Cervelló. Sta. Maria, Nova .
Molins: La Sínia
Corbera: El Corb.
Vallirana: La Ginesta.
Pallejà: Àngel Guimerà
Sindicats: USTEC, CCOO, CGT.
0.- Al darrer resum no constava la presència d’El Corb de Corbera a la reunió de zona.
1.- Reunió sindical amb l’Administració. Trimestralment hi ha una reunió entre els
representants del S. T. Del Baix Llobregat i els sindicats que son presents a la Junta de
Personal. CCOO fa notar que és la primera vegada que es té. Ve a ser com el comitè
d’Empresa, de la nostra Empresa. És una eina per als treballadors, a través de la qual és
poden reivindicar coses. Per suposat sense deixar de banda altres vies de lluita
S.T. Del Baix passen dades d'inici de curs, les podeu trobar a
http://cgtense.pangea.org/spip.php?article2314 o http://ccoobaixllobregat.blogspot.com/
de les que es poden treure algunes conclusions:
-

Creixement global de tots els nivells educatius (excepció de batxillerat nocturn
per la decisió d'anar tancant-los) i pèrdua de plantilla

-

Reducció de plantilles 100,84 mestres segons l’Administració (no és te la
informació real més que d’un trenta per cent d’escoles que van respondre a les
enquestes de la Junta de Personal o van passar les dades a reunions de zones)

-

Massificació i empitjorament de la qualitat

-

S’ha detectat un major nombre de nens als P3 (grup escolaritzat més gran) i un
desplaçament de nens/es des de la concertada a la pública, la qual assegura un
creixement d’alumnes a l’escola pública.

-

Problemes en les Construccions. Tot aturat i molts problemes al proper setembre
si no s'activen.

-

SEP per a tothom. Han pressionat als centres que es resistien a fer hores fora les
25.
El que han fet des de l’Administració és desinformar. No és una qüestió
pedagògica, sinó una decisió política. Ha estat un tira i arronsa entre alguns
centres i l’Administració (perquè alguns centres han lluitat per incloure el SEP
en la jornada laboral) fins que aquesta s’ha plantat i ha fet entrar a tothom pel
tub.

Centres que fan sisena amb menys personal.
Es va demanar una resposta a l’Administració de com s'havia cobert la plantilla
als centres que fan sisena a infantil. L'escrit de resposta és una trampa, van
explicant que no hi ha reduccions però al final de la carta diuen que es calcula
que el centre es pot organitzar amb els mateixos recursos (3x 5= 15 hores a la
setmana a infantil de més per línia, això suposaria contractar més de mig mestre
).

2.- Reunió del comitè de Salut Laboral. Un cop al trimestre es reuneix el plenari del
Comitè de Salut Laboral. Està format pels sindicats (funcionaris, laborals), dos
representants de directors/es i l'administració.
Reconeixen (però no sabem si constarà a l’acta) que hi ha un incompliment de la
Normativa (tema altes temperatures), com a mínim en alguns centres que ho han
comunicat correctament. Estant estudiant una solució amb ventiladors als
sostres.
Es fixa una reunió pel 2 de desembre de la permanent del Comitè de Salut
monogràfica sobre el tema de les temperatures als centres. Es demana
solucions i també preveure-ho de cara a centres de nova construcció.

Hi ha problemes que tenim constatats que no arriben a l’Administració. És
important que es comuniquin aquestes coses. Si és veu que no arribarà a
l’Administració es pot tramitar també via sindicats(fer-los arribar una còpia) .
LES SITUACIONS IRREGULARS S’HAN DE DENUNCIAR.

3.- Mobilitzacions previstes
17 Novembre Universitats jornada de lluita. Si al final decideixen fer-ho a la tarde s’hi
pot afegir Educació*.
A la reunió de l'Assemblea Groga (mestres contra les retallades) també convoca a
sumar-se a la manifestació convocada per les Universitats. Més informació a la web
Catalunya es mou
15 i 16 Vaga de metges. Convoca Sindicat de Metges.
Sanitat a Sant Vicenç dels Horts. L’Assemblea d’Indignats de Sant Vicenç treballa
per la recuperació del Servei d’Urgències 24 hores. Han eliminat les Urgències durant el
dia, prescindint de dues infermeres i dos metges. També han tret ambulàncies.
Fem concentracions cada dilluns entre les 7 i les 7.30h de la tarda davant el Cap Nou.

Recollim signatures, contactem amb les entitats del poble: joves, esplais, associacions
de veïns, esports, l’equip mèdic de Sant Vicenç... i AMPES.
Es pretén informar i implicar a les famílies amb la col·laboració de les Ampes. De
moment La Guàrdia ha respost a la primera presa de contacte positivament.
Els claustres de Sant Vicenç on veieu que hi ha la possibilitat de treballar el tema
conjuntament amb les Ampes, famílies i l’Assemblea de Sant Vicenç, podeu
discutir el grau d’implicació i la forma de com fer-ho. Us podeu posar en contacte
amb la Begonya de la Zona per a qualsevol qüestió relacionada amb el tema.
25 NOVEMBRE MANIFESTACIÓ a SANT VICENÇ, a les 18:30h a l’estació de
Ferrocarril de Can Ros, contra les Retallades en Sanitat.
S’està contactant amb altres pobles del Baix perquè hi col·laborin. Podeu venir grans i
petits, amb pancartes i xiulets.
18 DESEMBRE MANIFESTACIÓ CONJUNTA DEL BAIX LLOBREGAT. Se sortirà
de cada poble i es farà marxa fins concentrar-nos tothom a un punt (al pont de Molins
probablement, encara a determinar).
4.- Debat sobre la continuada. No hi ha temps. Es passa una proposta d’esquema des
de CGT per començar la discussió a la propera zona.
5.- Altres.
* L’escola nova de Cervelló està amb unes condicions d’espai realment penoses. Es
pregunta si des del centre es veu que es podria fer alguna acció de suport a les seves
demandes des dels altres centres. Es proposa que els centres que pateixen problemes i
volen reivindicar puguin fer extensible la lluita a la resta d’escoles de la Zona.
* Es fixarà una reunió riscos laborals es planteja dins d’una reunió de Zona
* Es passa de s de la USTEC un material amb propostes didàctiques per treballar el
tema de les retallades com a forma de violència
* USTEC torna a plantejar el tema dels patis. El pati és lectiu per als nens, per al
mestres no hi ha especificat el que, el que fa que alguns centres (que volen ser més
papistes que el papa) el fan servir com a no lectiu. Falta informació i transparència al
respecte. Aquesta és de les mesures que l’administració planteja per fer una nova
retallada.
Propera reunió dimarts 13 de Desembre a les 12’30 a La Sínia de Molins
(*) PD. Ja està convocada manifestació dia 17 novembre 18h a Plaça Universitat.

