Acta de l'assemblea de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
4/3/13
Assisteixen centres: Rivo Rubeo, Ca n'Alzamora, Schola, Mossen Cinto,Teresa Altet, Joan
Maragall, Ramón Llull i l'Estatut de Rubí, l'Olivera,Ciutat d,Alba, Pi d'en Xandri, Turó de Can
Mates, Collserola i Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat, Montserrat de Castellbisbal I representants
dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.
Comencem la reunió parlant de quines accions ens plantegem davant de les agressions
continuades que estem rebent per part de les diferents administracions.
En l'última reunió varem acordar que començaríem per parlar de quines accions fer quan s'aprovin
els nous pressupostos o quan comenci el curs amb companys acomiadats i així poder actuar
rapidament. Ara a més ja sabem que tenen intenció de treure'ns una paga extraordinària cosa que
suposa un 7% del nostre sou.
Com a proposta es veu la necessitat de fer un sondeig a tots els centres de la nostra zona sobre el
posicionament del claustre si es planteges una VAGA indefinida.
És important que aquest sondeig estigui debatut en cada centre i demanar als companys i
companyes que siguin molt concrets i sincers.
També és molt important entendre que es vol que la vaga tingui el màxim d'èxit possible i per això
cal reflexionar sobre certs aspectes:
-Hauria de ser convocada per un màxim d'unitat sindical.
-Hauria d'obrir-se la possibilitat a crear caixes de resistència.
-S'haurien de tornar els serveis mínims per que la gent pogués anar cobrant cada 2-3 dies.
-Hem de saber que no es cobren ni els dissabtes ni els diumenges mentre duri la vaga indefinida.
-Hauria de tenir un seguiment per part del professorat que fos molt superior al 50%.
La idea seria plantejar-la abans de final de curs i marquem quatre punts a aconseguir.
1-Que no ens treguin la paga (7% del nostre sou anual)
2-Que no ens descomptin quan estem de baixa
3-Substitucions al 100% de jornada i sou
4-Substitucions des del primer dia
Convoquem una reunió extraordinària pel dilluns dia 18 de març per portar les dades dels nostres
centres i així si cal estendre la proposta a altres zones.
Fem una valoració de les mobilitzacions passades:
23F Molt bones sensacions, és una lluita global, i com única pega que la gent que es mobilitza dels
centres sempre és la mateixa.
3de Març Diades per l'escola Pública,
– A la de Terrassa força gent i participació de centres afectats per la supressió de P3
– A la de Badalona molt gent i seguiment de TV3 i Televisió Espanyola entre d'altres.
A Sant Cugat les direccions es volen reunir amb les assemblees grogues per veure la possibilitat
d'organitzar una jornada per la pública.

Alguns delegats sindical és van tancar a Barcelona per mostrar el seu rebuig als pressupostos de la
Generalitat
Properes mobilitzacions :
Dia 9 de Març Unitat per la llengua
Dia 10 de Març Manifestació convocada per CCOO USOC i UGT Contra l'atur i la corrupció
Des de la plataforma en defensa dels serveis públics de Rubí s'ha demanat dades als centres del
cobriment de les substitucions (igual que es va fer a Sant Cugat) i de moment falten forces centres
per respondre.
Caldria que en els nostres centres expliquéssim als companys i companyes que existeix una
assemblea d'interins i substituts per si volen participar.
Un altre tema important és la LOMCE. Es diferents sindicats ens oferim a anar a qualsevol centre a
fer una xerrada explicació de l'esborrany de la llei que va modificant continuament però seguint una
línia molt concreta. Molts dels canvis que es plantegen ja estaven recollits a la LEC.
Cal fomentar les comissions grogues als centres formades per mestres, pares, i qualsevol que formi
part de la comunitat educativa. En els centres que estan funcionant van agafant força.
Us adjuntem la carta model que des de Sant Cugat van crear per notificar a la consellera i el
director de Serveis Territorials cada cop que falta una substitució. I que hem acordat utilitzar per
intentar saturar una mica els serveis i fer-nos més visibles,
Està pendent que ens retornin una part de la doble cotització que ens van treure en la paga de
desembre (drets passius i Muface)
En cas d'hospitalització, intervenció quirúrgica o processos d'IT derivats de processos oncològics es
cobrarà el 100% del sou i amb caràcter retroactiu des del 15 d'octubre de 2012.
El cobriment de les substitucions des del primer dia a infantil, els tutors en primària des del sisè dia
i a secundària de manera immediata la segona baixa simultània que la consellera va anunciar que es
produiria a partir del mes de març, no ha estat publicat en cap decret oficial, només van ser unes
declaracions fetes a la premsa i no s'han concretat enlloc.
Prenem Acords:
-Ens tornarem a trobar el dilluns dia 18 de Març a les 12,15h al centre de recursos de Rubí
per valorar les dades que dels nostres centres sobre el sondeig de la vaga indefinida i veure
com ho continuem.
-Seguim promovent les assemblees grogues.
-Utilitzar el model de carta que utilitzen a Sant Cugat per denunciar la falta de substitucions.

