Acta de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
6/10/14
Assisteixen els centres: Joan Maragall, Teresa Altet, 25 de setembre, Ramon Llull, mossèn Cinto
Verdaguer i Schola de Rubí Collserola,l'Olivera, ciutat d'Alba i la Floresta de Sant Cugat. I
representants dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.
1.Acordem modificar la data de la propera reunió de zona. Serà el dia 10 de novembre a la mateixa
hora i el mateix lloc. (la data prevista en el calendari coincideix amb festa a Rubí)
2.Ha arribat a les escoles la proposta de la FAPAC per que el consell escolar aprovi una declaració
per rebutjar la LOMCE http://www.fapac.cat/2014/09/18/la-fapac-urgeix-les-escoles-posicionarse-contra-la-lomce
La xarxa d'escoles insubmises http://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com/ és una xarxa per
contactar i actuar conjuntament els centres que es van adherint.
3.Sobre l'assemblea de docents i altres treballadores i treballadors de l'escola pública que es va
reunir el passat dia 2 d'octubre es reafirma la plataforma de reivindicacions.
Laboralment :
Substitucions al 100% de jornada i salari, des del primer dia, també del personal laboral.
Cap més descompte retributiu, tampoc de la paga extra.
Defensa del poder adquisitiu dels sous Aturada del desplegament de la LEC i retirada del Decret de
provisió i plantilles.
Cobrament al 100% de les baixes laborals.
Socialment :
Retirada de la LOMCE i la seva no aplicació si és aprovada
No a la continuïtat dels pressupostos restrictius de la Generalitat.
Aturem les retallades a tots els serveis públics Increment de les beques de menjador que garanteixi
la bona nutrició dels nostres infants, i millores de les d’altres conceptes (material, llibres de text,
matrícules,taxes..)
Ajuts econòmics als centres de zones desafavorides.
Hem d'informar i mobilitzar els companys, companyes i famílies per crear activació i crear accions
per reclamar les reivindicacions de la plataforma, sense mobilització no aconseguirem res, però s'ha
de treballar des de la base dels treballadors/es.
Prioritzem la reivindicació de les substitucions al 100% de jornada i salari, des del primer dia,
també del personal laboral. Es convocarà una concentració (possiblement el 13 de Novembre) a la
plaça Sant Jaume.
Com assemblea es dona suport i recolzament a la ILP d'educació http://ilpeducacio.cat/
La propera assemblea serà el dia 6 de novembre.
(podreu consultar l'acta de l'assemblea a http://assembleadedocents.blogspot.com.es/)
4. El sindicat d'estudiants convoca vaga d'estudiants pels propers dies 21,22 i 23
d'octubre.http://www.sindicatdestudiants.net/index.php?
option=com_content&view=article&id=608:tots-a-la-vaga-general-estudiantil-el-21-22-i-23-

octubre-&catid=34&Itemid=100002
5. CCOO ha fet la proposta d'una vaga d'un dia pel 23 d'octubre, (és una proposta, no hi ha
convocatòria) també informa del link xarxa d'acció solidària.
http://educacio.ccoo.cat/2014/09/campanya-de-recollida-de-material.html
6.Diverses informacions:
-Concurs de trasllat estatal. Presentació de sol·licituds del 6 al 24 de novembre.
-Èxit en les mobilitzacions (assemblea de docents de les illes-retirada del TIL./ mobilització
ciutadana-retirada de la llei de l'avortament)
-Sembla que tindrem el retorn del 25% de la paga de desembre 2012 “Los empleados públicos
recibirán un pago en metálico correspondiente a los 44 días devengados entre el 1 de junio hasta el 14
de julio, cuando se aprobó el decreto de suspensión de la paga de Navidad” Recordem que aquesta és

la única paga de les que hem perdut que depèn directament del govern central.
-La consellera aprofita la LOMCE per aplicar una modificació en el decret de direccions d'actual
aplicació (LEC 2010) i transforma la representació a la comissió de selecció de direcció
(5 representants de l'administració+2profesors+2 representants del consell escolar)
-Informem del tancament administratiu d'un centre del Prat a on es tanca el centre, des de el
departament es canvia la direcció, es tria la plantilla, i es torna a obrir amb un nom i codi diferent.
És una prova d'actuació davant auditoria amb resultat negatiu.
http://assembleadedocents.blogspot.com.es/2014/06/rebutgem-el-tancament-administratiu-de.html
7.S'informa de la mort del company Ricardo Rodilla (Ustec) després de lluitar durant els últims
temps amb una dura malaltia. Els que han compartit moments amb ell lloen la seva personalitat i
consciència, la lluita, la capacitat de negociació i la seva proximitat a la gent.
Propera reunió de zona el dilluns dia 10 de novembre a les 12,15h al centre re recursos de
Rubí.

