ACTA REUNIÓ ZONA ALT PENEDÈS 24 de febrer 2016

Assisteixen representants dels centres: Jaume Balmes, Avinyonet del Penedès,
Balta i Elies, Pau Boada, El Drac, Circell i Guerau de Paguera.
Per part sindical: USTEC, CCOO, CGT.
La data de la propera reunió será el 30 de març de 2016.
Els delegats sindicals lliuren diferents informacions i documents.
Es passa als punts de l’ ordre del dia.
1 .- Informació sobre la darrera mesa de la Funció Pública ( 19 de febrer).
Només s’ ha avançat en la recuperació dels dies adiccionals de vacances per
antiguitat. A ensenyament no ens afecta. Es dona una nova data per parlar de
la recuperació de la paga extra-2012, negociar el calendari de devolució i la
metodología de negociació de la resta de temes ( estadis, IT, FAS, pagues
2013-14,….. ).
2 .- Mesa sectorial.
Poques millores, en el tema del 4t estadi pels interins, diuen que el pressupost
està congelat. La sentencia favorable que hi ha sobre això, es vol fer extensiva
a tot el col.lectiu per evitar que cada afectat hagi d’ interposar un contenciós a
títol personal.
3 .- Jornada d’avaluació i concentració MUCE.
Es reparteix un díptic amb amb tota la programació de la jornada d’ avaluació.
Amb totes les conclusions dels debats i els diferents grups de treball es farà un
document consensuat sobre el tema i es passarà a diferents partits polítics i
institucions.
Es reparteixen també cartells referents a la concentració convocada pel MUCE
el diumenge 28 a la plaça Sant Jaume i una còpia del manifest que es llegirà
amb un llistat de les demandes que es fan al Govern de la Generalitat:
Disminució de Ràtios
Cap tancament a P-3
Obertura de línies a 1r. ESO
4 .- Avaluació voluntària dels docents per aconseguir un estadi.

Fa uns dies alguns mitjans de comunicació donaven la noticia de que algunes
de les retribucions dels docents podrien dependre de l’avaluació que es faria de
la seva tasca. No està gaire clar d’on surt la noticia ni el perqué se’n fa
publicitat en aquest moment .
Cal recordar al personal que no hi ha cap canvi respecte a les mesures que van
sortir fa temps publicades, quan es va allargar el temps del primer estadi a nou
anys, es demanen deu crèdits en lloc de nou i s’augmenten els suposits per
aconseguir-los. Demanar aquesta avaluació és totalment voluntari i des dels
diferents sindicats es recomana no fer-ho.
5.- Assemblea groga i assemblea de docents.
A l’ última assemblea de docents es va decidir que de moment no es farien més
convocatòries de forma periòdica per la baixa assistència. Si d’ aquí un temps ,
es creu convenient hi haurà altres convocatòries.
L’ assemblea groga es continua mantenint, té més participació i més variada,
algunes AMPES, representants d’ algún partit polític i sindicats.
A les darreres reunions de totes dues assembles es va donar suport a les
mobilitzacions del MUCE i al manifest conjunt.
6 .- Altres.
Els representants d’ alguns centres creuen important tornar a activar els dimarts
gocs, sobre tot tornant a recuperar les samarretes. En parlarem en la propera
reunió.
Sense més temes que tractar s’ aixeca la reunió.

