RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA CASTELLDEFELS 23 DE FEBRER 2012
Amb la presència de:
Centres: A. Gaudí, Edumar, Garigot, Margalló, Els Pins, Guinovart.
Sindicats: USTEC, CCOO, CGT.
Can Roca no poden assistir.
1.- Reunió amb les AMPA's del 10 febrer. Molta presència d'AMPA's i de mestres de centres. Es
presenta la situació de retallades i les repercussions que tindran.
Es proposa preparar bé una concentració pel 16 de març, amb la possibilitat d’incorporar altres
activitats lúdico-reivindicatives. També es veu concretar molt a nivell de Castelldefels: construccions,
ràtios, finançament de centres... Propera reunió divendres 24 a les 17'30 als Pins. Cal fer un esforç
per anar des dels centres algun representant.
2.- Retallades.
La part de les retallades estatal:
* Mesures provisional congelació de sous i pujada de l’IRPF entre dos i tres punts a partir de la
nòmina de febrer. Retallades definitives als Pressupostos Generals que es donaran a conèixer a finals
de març.
* Alerta la Reforma Laboral. No només per que ataca principis bàsiques dels drets i garanties dels
treballadors/es i de les relacions laborals sinó per què també obra la porta l’aplicació d’Expedients de
Regulació d’Ocupació dins el sector públic (empresa pública i laborals). L’aplicació no es va fer
esperar:
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/22/catalunya/1329939471_912019.html
La part autonòmica:
* Aprovats els Pressupostos el 15 de febrer. La Llei d’acompanyament que els acompanya està al
Consell Consultiu per determinar si hi ha articles que poden ser anticonstitucionals. Està prevista la
superació d’aquest tràmit i l’aprovació en els plens del 14 i 15 de març.
Conseqüències immediates la reducció del sou el tres per cent. D’aplicació en el complement específic
i tot l’any acumulat a l’extra de juny. Alerten els sindicats que aquesta mesura pot deixar oberta la
possibilitat de noves retallades –ja ho advertia Mas Culell el dia següent a l’aprovació pressupostos,
per exemple en l’extra de desembre.
* També amb data 17 de febrer s’informa sobre les previsions de creixement de la xarxa pública en
15.000 alumnes nous/ves tot anunciant la congelació del professorat. Greus problemes per
l’escolarització a més amb els plans de construcció paralitzats. S'ha de veure les previsions de
construcció pel 2012 en l'acord CiU-PP, pel que fa a les construccions més urgents que afecten a la
zona, hi consta el IV Institut en el pla d'actuació del 2012. Les previsions del darrer curs eren també
de 15.000 nous alumnes i van ser 21.000 (traspàs privada a pública), aquest any també es poden
superar les xifres previstes. Aquesta nova matriculació demandaria 1500 mestres/profes més. Per
reabsorbir aquestes necessitats el Departament anuncia noves retallades i empitjorament de les
condicions laborals. Publica un document de la Generalitat:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.c9daa2c559ab545a72623b10b0c0e1a0/?
vgnextoid=511f281884294110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=511f281884294110
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=4efca6ee29b85310VgnVCM200000
9b0c1e0aRCRD
Es fixen criteris per les plantilles del curs vinent tot aplicant reducció important del nombre d’hores de
coordinació i de permanència en el centre (aquest darrer per secundària).
El text aprovat de pressupostos de la Generalitat deixa la porta oberta a la possibilitat d'ampliació de
l'horari lectiu, encara que la Consellera nega que s'apliqui. I el tema dels cupos d'hores lectives dels
patis? Moltes d'aquestes incògnites, com la reposició dels 1500 docents que es jubilen aquest any,
s’aniran coneixent quan comencem a concretar plantilles.

* El Departament també dona per tancada la “negociació” dels nous estadis, amb una retallada
carregada tota a qui hauria de rebre el primer estadi que el rebrà als 9 anys i una reconversió cap a un
complement de productivitat, inclouen las avaluacions de la feina. El podeu trobar a:
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.c9daa2c559ab545a72623b10b0c0e1a0/?
vgnextoid=63bdf2da8c305110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=63bdf2da8c305110
VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=58f7b2cf0f675310VgnVCM100000
8d0c1e0aRCRD
La resta del catàleg de mesures de retall (veure resum darrera zona) continuen endavant (algunes a
l'espera de l’aprovació el 14 de març de la Llei d’acompanyament dels Pressupostos)
* Cal veure la repercussió que pot tenir el Pacte PP i CiU (adjuntem) pel que fa al sector públic, doncs
es comprometen a reduir dràsticament l’empresa pública en un 25%, Hi ha la llista d'escoles o instituts
que està prevista la construcció/remodelació a l'exercici 2012. Això sí, hi ha un sector públic que
volen engreixar: els del Mossos, amb més efectius i renovació del material amb inversions... Per què
serà? També hi trobareu un ventall de mesures de finançament d’empreses.
2.- Pla de mobilitzacions.
Es fa una ronda de centres, propostes i valoracions:
* Possibilitat d'avençar la concentració conjunta amb AMPA’s per dimarts 13 o dimecres 14
coincidint amb el ple del Parlament. Es comença a parlar de possibles activitats a realitzar aquest dia.
* S'informa que està funcionant l'assemblea de l'Hospital deViladecans (el de referència també per
Castelldefels) amb reunions els dimecres a les 18h a les portes de l'Hospital i la Plataforma de
L'Hospital que es reuneix els dijous a les 16h a l'escola de persones adultes de Viladecans Edelia
Hernández.. Des de la Plataforma se'ns fa la proposta d'una manifestació conjunta el 28 de març. Es
veu que caldria fer una esforç per aplegar totes les forces en una manifestació conjunta de tothom. Es
proposarà a l'assemblea i la plataforma.
* S'informa que hi ha previst pel 29 de febrer una convocatòria de manifestacions coincidint amb la
jornada de vaga que fan les universitats públiques. Es passaran les convocatòries.
* Es proposa des de l'Assemblea groga fer activitats lectives fora del centre, per exemple a les places o
rambles. Es proposaven pel dimecres 29.
* Es manifesta el neguit per a fer accions amb les famílies després que la FAPAC ha començat a
recollir signatures per tornar a fer la 6a. Hora. Es parla que cal entrar en el debat i després trobar els
punts comuns que permetin fer accions comunes, encara que no ens posem d'acord en aquest tema.
* CGT planteja altre cop que cal assegurar les activitats locals (samarretes, concentracions,
comunicacions...) però que cal replantejar-se un tomb a la lluita amb mobilitzacions més contundents,
amb un pla de lluita que incorpori, entre altres activitats, convocatòries de vaga progressives.
* S’hauria de parlar d'altres propostes de com continuar i decidir sobre la possibilitat de fer una
Assemblea de mestres i profes del poble
3.- Repressió a l'IES Lluís Vives de València. Davant Repressió a València es proposa respondre la
crida del professorat del centre. Enviar comunicat solidari i fer-lo arribar de seguida als centres per
poder fer el mateix des de cada centre.

Propera reunió de zona dijous 8 de març 12’30 al Margalló

