RESUM DE LA REUNIÓ DE ZONA DEL PRAT (11-03-13)

Assistents: Jacint Verdaguer, Can Rigol, Charles Darwin, Jaume Balmes, Galileo Galilei. CGT i
USTEC.
- Participació a la jornada reivindicativa que organitzen les AMPA's pel 28 d'abril. S'explica la
reunió de preparació celebrada la setmana anterior. Es coincideix en que s'ha de seguir assistint a
aquestes reunions i que s'ha de defendre amb tota la comunitat educativa l'escola pública i també les
nostres condicions laborals, que afecten directament a la qualitat de l'ensenyament.
S'acorda que un docent anirà a la reunió que es celebra el mateix 11 de març.
- Es parla del problema dels grups “bolet” al Prat, que ha afectat els darrers cursos a diferents
escoles i que es conseqüència de no haver obert un nou centre públic que fa falta al municipi des de
fa anys. Aquesta manca d'una escola afecta als espais i l'organització dels centres que tenen grups
“bolet”, a la ràtio d'aquestes i també implica la no contractació que suposaria poder comptar amb
una nova escola i atendre en millors condicions l'alumnat del Prat.
S'acorda fer un comunicat exposant aquesta situació que pateix la zona i fer-ne difusió i una
recollida de signatures.
- S' acorda passar la xerrada sobre la LOMCE al dimecres 17 d'abril a les 17:30 h. L'espai, a
confirmar, podria ser el CEE Can Rigol o el Cèntric
- Es parla de les iniciatives que estan sortint de fer tancades el mateix dia. Hi ha una proposta a
nivell estatal pel 25 d'abril i una altra que coincidiria amb les escoles bressol municipals de
Barcelona. El proper 14 de març es fa una assemblea de les organitzacions que van convocar el 23F
i segurament es tractarà el tema.
- L'escola Can Montllor de Terrassa demana suport en la seva lluita contra el tancament de l'escola.
Van fer 3 dies de vaga d'usuaris i una manifestació que va arribar a St. Jaume juntament amb
l'escola que rebria l'alumnat de Can Montllor.
Demanen suport mitjançant un email rebutjant els tancaments de centre a l'adreça
ampaescolacanmontllor@gmail.com.
- Informacions sindicals:
S'ha trobat que els descomptes de la vaga del 14N que es van aplicar al gener estan mal calculats.
S'ha aplicat el descompte de l'IRPF del sou brut habitual, sense comptar la vaga enlloc de aplicar el
descompte sobre el brut amb la vaga ja restada (que es com s'ha de fer). Per tant, a les persones que
els van treure el dia de vaga al gener, els han descomptat més del compte. Els sindicats han
demostrat l'error davant d'un responsable del Departament. Tot i així, encara no han dit que
solucionaran l'error.
En la darrera mesa de la funció pública, a més de la supressió del FAS, s'ha confirmat que ens
treuen una paga extra que quedaria repartida en mitja del juny i mitja de desembre. A més, s'ha
explicat que el total a treure ha d'arribar al 7% del sou anual i que, si no surt del complement
específic de la paga (de la part que paga la Generalitat), el trauran de les mensualitats.
S'informa que estan a punt de sortir les adjudicacions provisionals del concurs de trasllats.
LA PROPERA REUNIÓ SERÀ EL 8 D'ABRIL A LES 13H. AL JACINT VERDAGUER

