Resum de la reunió de zona Martorell 09-10-14
Assistència: Escoles Els Convents, Sant Bernat, Plató i Sartí, José Echegaray.
Sindicats CCOO, USTEC i CGT.
1.- Dades de centres
Els centres presents ja van assistir a la reunió anterior i van donar les dades sobre canvis en plantilla
docents, TEIs, personal en general i grups.
Es parla de la supressió de la sisena hora amb manteniment de la plantilla a l’escola Els Convents.
Diversos centres de màxima dificultat d’altres zones com Ciutat Vella que estan fent diverses
reivindicacions entre les quals hi ha aquesta valoren molt positivament aquest assoliment dels
Convents. A Cornellà també s’han interessat alguns centres i ja ha sortit la proposta de fer una
trobada de ex-CAEPs (actualment centres de màxima dificultat) per mirar de confluir en les
reivindicacions.
Es tracta la situació actual d’aquests centres que, en passar de CAEPs a la nova catalogació, han vist
desregularitzades les assignacions de recursos. Abans eren més homogènies per ser CAEP i ara es
vinculen a projectes i altres condicionants que individualitzen el casos i la quantitat de dotacions.
2.- Assemblea docent.
S’informa de temes tractats i acords de l’assemblea de docents i altres treballadores de
l’ensenyament que va aplegar unes 55 persones el passat 2 d’octubre a Barcelona.
- Es va valorar el baix estat de mobilització actual en l’àmbit educatiu.
En relació amb aquest tema, es debat a la reunió sobre les causes i la necessitat de mantenir i
intentar reforçar els espais d’organització i debat amb que comptem els i les docents com ara les
reunions de zona, les assemblees de centre o l’assemblea de docents de les comarques de Barcelona.
Es reivindica la importància de trobar espais de reunió al centre per poder informar del que es tracta
a les zones i assemblees de docents alhora que permeti el debat als claustres.
Es debat sobre com fomentar l’assistència a les reunions de zona: si fer-les en horari lectiu
demanant encàrrec de serveis o, com ara es fa a Martorell, en horari de permanència.
- A l’Assemblea de docents es va acordar donar suport a una ILP d’educació. S’han de
recollir 50.000 signatures en tres mesos perquè la proposta de llei entri a debat parlamentari.
- Es debat sobre la possibilitat de convocar una vaga al mes d’octubre però no es concreta
aquesta proposta.
- L’Assemblea acorda convocar una concentració per reclamar SUBSTITUCIONS DES
DEL 1R DIA AL 100%, el dia 13 de novembre a les 18 hores a la Pça de Sant Jaume. Es
farà una campanya prèvia de recollida de dades del nombre d’hores perdudes a causa del
retard en les substitucions i de la no cobertura del 100% en les mateixes.
- Propera Assemblea de docents el 6 de novembre, 18 hores, a l'INS Moisès Broggi de
Barcelona.
Afegim la següent informació que no es va tractar a la reunió però que considerem important.
Ha estat convocat al BOE el 4-10-14 el Concurs General de trasllats d'àmbit estatal, resta ara la
publicació corresponent al DOGC a Catalunya (segurament el 30 d'octubre), amb els terminis
següents:
-

Presentació d’instàncies: del 6 al 24 de novembre de 2014
Vacants provisionals: abans del 13 de febrer de 2015
Llista d’admesos i d’exclosos amb la puntuació: entre finals de gener i principis de febrer de 2015
Adjudicació provisional de secundària: 5 de març de 2015
Adjudicació provisional de primària: 12 de març 2015
Vacants definitives: abans de 14 d’abril de 2014
Resolució definitiva del Concurs General de Trasllats: entre el 12 i el 14 de maig de 2015

Propera reunió de zona: Dj 13 de novembre, 13h, Esc Mercè Rodoreda

