Assemblea de zona 14-2-12
Assistents: Elvira Cuyàs, Reixac, Martí i Pol, Tiana de la Riva, Escursell, Fontfreda, Marta Mata,
Can Serra, Pablo Picasso, Elisa Badia, Can Llobet, La Jota, USTEC-STEs IAC, CGT i CCOO.
Properes reunions: 29 febrer, 14 març, 28 març, 11 abril, 25 abril, 9 maig, 23 maig, 6 juny.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VALORACIÓ MOVILITZACIONS PASADES
OPOSICIONS
NOMENAMENTS
MESA 17-F (ESTADIS)
15-F
MOVILITZACIONS FUTURES
ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS

(No va donar temps a parlar del 8, 9 i 10. S’adjunten links per ampliar)

8. JORNADES PER LA PÚBLICA DEL VALLÈS OCCIDENTAL
(Es va reunir el grup coordinador. Seran al maig. Depenem d’Arcadi Oliveras.
Sergio te dificultats per contactar-lo, es mirarà a veure si Rosa Canyadell té
més èxit)
9. REFORMA LABORAL
10. GRÈCIA
11.ALTRES
La companya de CCOO diu que no passarà acta, malgrat que li toca a ella. No està d’acord
amb que es prengui acta de manera el màxim d’exhaustiva possible, malgrat que es un acord
de l’assemblea de zona. Comenta que li dona igual el que hagi decidit l’assemblea de zona.

1. VALORACIÓ MOVILITZACIONS PASADES
a) CONCENTRACIONS DE DELEGATS SINDICALS 2-F
16 delegats es van tancar a c/ Casp. SSTT de Bcn i van passar la nit allí.

b) CONCENTRACIONS MUNICIPALS 8-F
Valoració positiva a Barberà, Sabadell i Montcada. Podeu consultar algunes poblacions més a part
d’aquestes a  http://www.sindicat.net/b/b/8f/

c) TANCADES 14-F
Ja tenim moltes fotos (a http://www.sindicat.net/b/b/14/nit/). Si voleu enviar la de la vostra localitat,
USTEC està fent un recull; feu-ho a pere@sindicat.net.
S’ha parlat d’entre 50 (segons CGT) a 80 (segons CCOO) tancades a tota Catalunya.
A Barberà, va venir TVE. Es va emetre a les notícies a Espanya, de manera breu, i a
Catalunya de manera una mica més àmplia  http://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=bZ66CI9JlQo

2. OPOSICIONS
http://www.boe.es/boe/dias/2012/02/07/pdfs/BOE-A-2012-1825.pdf
El 7 de febrer s’ha publicat el BOE [número 32, Sec. II.B., Pág. 10562] en què es
deroguen els temaris per oposicions a la funció pública docent publicats al novembre

de 2011. Així doncs tornen a estar vigents els temaris publicats al 1993. USTEC·STEs
(IAC) denuncia la confusió que s’està creant entre els opositors amb aquestes mesures i
exigeix la restitució dels diners invertits pels opositors en acadèmies privades en uns
temaris que han estat vigents 3 mesos durant els quals han estat convocades oposicions
en algunes comunitats (entre les quals no hi ha la catalana).
A més, un dels motius que esgrimeixen en el preàmbul del BOE on es deroguen els
temaris, ha estat que el ministeri té previst “revisar” el sistema d’accés a la funció
pública docent amb un altre canvi de temaris.

3. NOMENAMENTS
Model de reclamació de la USTEC
(http://www.sindicat.net/profint/nomenaments/soldilluns.rtf) pel fet que no hi hagi
nomenament els dilluns des del 21-11-11 (l’endemà de les eleccions generals), malgrat
que a la resolució ENS/1233/2011 número 5883 del DOGC del 20 (11?) de maig, en la
base 6.2.1 de l'annex, diu: "Normalment l'adjudicació serà cada dilluns, cada dimecres i
cada divendres". I malgrat que no s’ha dictat cap nova resolució a posteriori, que
modifiqui aquesta. Per tant, em fet un escrit al Departament
(http://www.sindicat.net/profint/nomenaments/denuncia.pdf) demanant que es tornin a
realitzar nomenaments el dilluns.

4. MESA 17-F (ESTADIS)
Proposta definitiva dels criteris dels estadis, a tractar a la mesa del 17-2-12, juntament
amb “mesures organitzatives per atendre les necessitats d’escolarització”. 
http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Noticies/Actualitat/Documents/ARXIUS
/Proposta_estadis_def.pdf
NOVETAT: En comptes de 12 crèdits, ara diuen que 10, per tal d’assolir l’estadi.

5. 15-F
Els sindicats s’adhereixen a la convocatòria de l’Assemblea Groga que proposa un 15F
Groc.
• Sota el lema 15F: SI ELLS RETALLEN, NOSALTRES ENS UNIM!!!
l’assemblea groga proposa una jornada de formació, reivindicació i
lluita. Es tracta que aquest dia sigui una jornada diferent, carregada de color i
de propostes formatives, lúdiques i reivindicatives, per realitzar conjuntament
amb tot l’alumnat i que permeti visualitzar la nostra disconformitat davant
aquests pressupostos.
• Si entreu al bloc: http://15defebrergroc.blogspot.com/ , hi trobareu un munt
d’activitats i propostes didàctiques per realitzar durant tot el dia, més enllà de les
que cada centre decideixi [activitats claustre, batxillerat, primària, secundària, comunitat
educativa en general i universitaris].
• CONCENTRACIÓ unitària convocada a les 17,30 h. davant del Parlament de
Catalunya.

6. MOVILITZACIONS FUTURES
Hi ha una proposta de vaga unitària pel 29-F, coincidint amb la vaga de 4 dies que té
convocada per aquestes dates TMB... la vaga d’universitats i la del sindicat d’estudiants
de secundària. CCOO i UGT no la veuen. CCOO diu que no estan per la vaga general.
Estan alentint la possibilitat de que hi hagi una vaga. Des de la CGT creuen que
l’USTEC hauria de tirar endavant aquesta vaga. L’USTEC diu que la gent, el que
demana, es que sigui una vaga unitària, perquè sinó no hi aniran.

Es diu que es proposen masses coses i que no arriba la gent a tot. Es diu que això son els
preliminars i que hem de treballar per una vaga. Es l’única manera d’aturar-ho i l’única
acció que es seguida massivament.
La representat de CCOO diu que decidiran si es sumen a la vaga del 29 un cop passi la
manifestació del 19. Que serà una prova.

7. ENSENYAMENTS ARTÍSTICS SUPERIORS
Sobre la sentència del Tribunal Suprem que obliga a modificar la denominació dels
títols de Grau dels Ensenyaments Artístics Superiors. 
http://www.stes.es/prensa/120210_Comunicado_Sentencia_EEAA.pdf

8-10 (consultar a la part superior)
11. ALTRES
- Embarassades 100% durant 122 dies (de moment). La intenció es percebre només el
80%. Moltes families, amb el context actual no s’ho podran permetre.
- Es diu que s’estan fent trampes a l’hora de cobrir substitucions. Els metges van
encadenant baixes de 5/7 dies “de baixa probable” i el Departament no envia a ningú.
S’ha enviat e-mails des del Dept. Als centres. Malgrat tot, la normativa diu que des del
primer dia s’ha de cobrir (a Primària). Es proposa:
1. Que es denuncii a les families via carta.
2. Que ens facin arribar aquestes dades els equips directius per tal que poguem incidir.
Enviar dades a: serg_gar@hotmail.com, iavila@xtec.cat i lemonche@sindicat.net.

