ASSEMBLEA ZONA SABADELL ( 1-octubre -2014)
Assisteixen 10 centres de Sabadell i St. Quirze (8 escoles i 2 instituts) i els sindicats CCOO
USTEC i CGT
Temes tractats:
0.

S’explica per sobre la informació que portem els sindicats;
Informació de la darrera Mesa sectorial, modificació decret direccions en aplicació de la
LOMCE per part de la Consellera; anunci del ministre Montoro sobre el pagament del 25% de
la paga extra que ens van descomptar al 2012, corresponent als 44 dies meritats i per tant
cobrats il·legalment (de la resta de pagues res al respecte); aclariments sobre el paquet de 30h
que el professorat disposa per s situacions de malaltia sense baixa inferiors a 4 dies; anàlisi de
les modificacions en la selecció de directors amb el desplegament de la LOMCE aprovat per la
Consellera; full de permisos i llicències; full sobre el col·lectiu de vetlladores,

1. Assemblea docents 2 d’octubre
Es recorda que demà hi ha la primera Assemblea de Docents d’aquest curs. Ja fa dies va arribar
la informació als centres am el cartell corresponent amb el lloc i l’hora de l’assemblea.
Es discutirà sobre l’organització del professorat i la planificació de propostes de mobilització
Es demana la màxima participació per part dels centres, enviant almenys alguna persona.
2. Propostes de mobilització a nivell estatal
En el àmbit de la Plataforma en defensa de la educació pública a nivell estatal es fa la proposta
d’un dia de vaga a l’octubre contra la LOMCE (previsiblement el 23).
La majoria d’organitzacions que en formen part així com les seves corresponent territorials
(mateixos sindicats a les diferents C. Autònomes) no ho veuen clar i encara s’estan fent
consultes.
A l’assemblea de zones les diferents intervencions ressalten la poca acceptació d’un dia de
vaga i de la pressa de la convocatòria. Es parla de fomentar altres mesures de mobilitzacions
que fins i tot poden servir per treballar una possible convocatòria de vaga en la forma i el temps
que determini el col·lectiu. També es recalca la importància de consultar al professorat i
d’establir un calendari de mobilitzacions amb unes reivindicacions que acollin un o dos punts
clars i contundents (substitucions) en cas d’adaptar-les al nostre territori.
3. ILP Llei d’educació
S’informa que s’està impulsant una ILP per la presentació al Parlament de Catalunya amb
l’objectiu que s’abordi el debat d’una llei d’educació a Catalunya. Es necessiten com a mínim
50.000 signatures i en les pròxims dies es capacitaran les persones que en siguin fedatàries per
poder recollir les signatures.

ACORDS:

 Animar els centres a participar en l’assemblea docent del 2 d’octubre.
 Recordar a aquells centres que estiguin interessats que els sindicats restem a la seva
disposició per a fer xerrades sobre qualsevol dubte sobre el desplegament de les lleis, etc..
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