ASSEMBLEA ZONA SABADELL ( 7-maig -2014)
Assisteixen 9 centres de Sabadell i St. Quirze (8 escoles i 1 institut) i els sindicats CCOO USTEC i
CGT
Temes tractats:
0.

S’explica per sobre la informació impresa que portem els sindicats; Anàlisi sobre “decret
plantilles” i procediment d’adjudicacions de vacants provisionals, revistes i articles
educatives i d’altres sectors laborals, documents comparatius de les lleis d’educació
LOMCE i LEC; campanya matriculació educació publica, ..
S’informa de la manifestació que des del marc de la comunitat educativa MUCE està
prevista pel proper 17 de maig. Arribaran els cartells als centres.

1. Campanya insubmissió a la LOMCE i LEC
Seguint la campanya de recollida de signatures d’insubmissió a la LOMCE i la LEC a proposta
de l’assemblea de docents, es valoren les darreres accions a la nostra zona.
Recollida signatures a la porta de la xerrada de Vicenç Navarro a Sabadell: es valora
positivament l’acta de recollida de signatures, però sobretot al marga del nombre de
persones que hi van participar, es considera que és molt important el treball perquè es
visualitzi l’assemblea de zona de Sabadell. S’obre a més l’assemblea a d’altres sectors
de la ciutat que no son docents.
La darrera assemblea de docents (àmbit provincial) va acordar marcar el 12 de juny
com a data orientativa per replegar totes les signatures i el 19 de juny per fer un acte
d’entrega al Parlament. Tot i que va quedar oberta la possibilitat de continuar recollint
al curs que ve.
Es proposa determinar un dia que pot ser el 28 de maig perquè a tots els centres es
constitueixin taules per recollir signatures amb la col·laboració de l’AMPA (a l’hora i
en el lloc que consideri cada centre). A la vegada es muntaran taules en alguns punts de
la ciutat.
Concentració a l’Ajuntament per entregar les signatures: Donat que els plens de
l’ajuntament es celebren el primer dimarts de mes, a partir dels contactes que s’han fe
amb la regidoria d’educació, es preveu que la concentració es faci el dimarts 3 de juny a
les 18 h.
2. Informació Junta de Personal docent Vallès occ.
S’explica la documentació que s’enviarà als centres sobre les darreres actuacions de la Junta de
Personal:
Manifest postura Junta Personal Vallès Occ. De rebuig al “Decret de plantilles”.
Resum de la darrera reunió de la JP con els SSTT a partir de la petició d’informació del
personal docents del conjunt de la comarca que se’ls va demanar. I altres processos
administratius del personal en tràmit.
Resum de l’acta del Plenari de la Junta de Personal (conjunt de delegats d’aquest òrgan
de representació col·lectiva.)
3. “Decret de plantilles” / Adjudicacions provisionals
S’expliquen les principals novetats del procés d’adjudicació de vacants provisionals que es
deriven de l’aplicació del decret de plantilles. Les organitzacions sindicals estem realitzant
xerrades i ens oferim per continuar fent-les a centres (docents, AMPAS i estudiants).

ACORDS:
S’enviaran als centres més full de recollida de signatures per entregar-les el 3 de juny a
l’Ajuntament.
Es faran els contactes amb la regidoria per intentar explicar o llegir al ple de l’Ajuntament la
campanya de signatures i demanar als partits que es posicionin al respecte.
Fer arribar als centres (aprofitant aquest acta) la proposta de data de recollida de signatures
28 de maig. S’ampliarà informació via correu.
Animar la comunitat educativa de cada centre a participar en la manifestació del 17 de maig.
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