Acta assemblea de zona de l'Hospitalet de Llobregat
Lloc: CRP-l’Hospitalet
Data: DIMARTS 9 DESEMBRE 2014
Hora d'inici: 13.00
Hi assiteixen:

Representants dels centres:
Esc. Patufet S. Jordi.

Representants dels sindicats convocants :
Ernesto Sánchez- CCOO, Pep Vinyals- USTEC, Inés Fez - USTEC i Josep Riera -CGT.
Ordre del dia
Es recorda en primer lloc l'ordre del dia previst:
1. Acord mesa de la funció pública : paga 2015, recuperació 100% salari del personal
interí
2. Cercavila educatiu : l’Hospitalet contra les escoles segregadores. 20 de desembre
3. Assemblea de docents: campanya de recollida d’hores no substituïdes i informació
de l’assemblea del 4 de novembre
4. Valoració de mobilitzacions del 13 i 29 de novembre
5. Calendari d’assemblees segon trimestre.
6. Altres
Temes tractats
1. Acords mesa funció pública:
S'informa de la mesa general de la funció pública que tingué lloc el 28 de novembre:
amb la pressió dels sindicats es va aconseguir que l’administració es comprometés a
pagar el 100% del sou al personal interí i substitut, tot i que en un principi volien
deixar fora els interins docents. Així mateix, s’han compromès a pagar la totalitat de
les pagues extres de 2015, incloent-hi els complements autonòmics que era el que
ens sostreien reduint la paga a la meitat. Aquest compromís és independent dels
pressupostos, tot i que la majoria dels assistents a l’assemblea no s’acaba de refiar
del Departament.
Es comenta també el que s’havia de parlar a la mesa sectorial del 10/12 (el dia
següent de l’assemblea): finalment es va concretar que els substituts cobraran el
100% a partir de l’1 de gener de 2015, per la qual cosa se’ls acabarà el nomenament
actual el 31 de desembre i començarà un de nou cobrant el 100% l’1 de gener. Les
jornades queden com abans: 1/3, ½, 2/3 i ½+1/3=83.33%.
En aquesta mesa també s’ha informat de l’apertura de la borsa: sol·licituds del 21 de
gener al 9 de febrer. No s’obrin totes les especialitats.
2. Cercavila educatiu 20D:
S’està preparant una acció conjunta de tota la comunitat educativa de l’Hospitalet: una

cercavila per la construcció de les escoles que estan en barracots (Ernest Lluch i Paco
Candel) i la realització de les obres en aquelles que ho necessiten, i al mateix temps
contra la subvenció a les escoles de l’Opus Dei que són concertades (tres a l’Hospitalet). El
cercavila passarà per les escoles afectades i acabarà amb un dinar de carmanyola, hi
haurà animació i tallers pels més petits. Us animem a assistir-hi: dissabte 20 a les 11h a
l’escola Ernest lluch, a les 12 al Tecla Sala, a les 12:45 a l’escola Paco Candel, 13h escola
Xaloc.
3. Assemblea de docents:
S’informa de la darrera assemblea de docents, el dia 4 de desembre a les 18h a l’INS
Moisès Broggi. Hi havia molt poca assistència, la majoria gent dels sindicats. Es van recollir
les dades de la campanya d’hores perdudes:
 7772,8 h que no s’han substituït, 81 centres participats,
 Mitjana d’hores en relació als centres que han participat 94,72 hores,
 Extrapolat als 2030 centres de Barcelona, serien 211 hores no cobertes per
centre.
 En 41 dies lectius, una mitjana de 95 hores perdudes per centre
 340.000 hores en total
 1756 docents que no treballen i que podrien estar treballant, amb la
sobrecàrrega de feina que ha recaigut sobre treball d’altres companyes.
Es farà un cartell amb les dades recollides que cada centre podrà personalitzar.
Es va acordar al segon trimestre centrar-se més en les ratios i en recuperar les hores de
treball anteriors a les retallades (18-23). Es volia fer una concentració al parlament pel
tema dels pressupostos, però s’ajorna pel gener o febrer, es buscarà suport d’altres
sectors.
La propera assemblea serà el 21 de gener.
4. Valoració mobilitzacions:
13N (concentració Sant Jaume): molt poca participació.
29N (manifestació de la marxa per la dignitat): per al temps que feia no estigué
malament.
5. Calendari assemblees segon trimestre:
27 de gener a l’escola Patufet Sant Jordi
24 de febrer escola Pablo Neruda
24 de març escola Busquets i Punset (s’ha de confirmar)
Totes les assemblees seran dimarts a les 13h.

