Resum de l'assemblea extraordinària de zona
Rubí- Sant Cugat- Castellbisbal
18/3/13
Assisteixen centres: Pau Casal, Ca n'Alzamora,Escola del bosc,Teresa Altet, Ramon Llull i
Montessori de Rubí, Gerbert d'Orlhac de Sant Cugat, Montserrat de Castellbisbal I representants
dels sindicats USTEC, CCOO i CGT.
La reunió d'avui és per recollir dades i impressions sobre el plantejament de vaga indefinida que es
va proposar a la passada reunió de zona.
Cal recordar que vam acordar que intentariem fer claustres per que la gent pogués debatre i que
hauriem de tenir en compte:
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
Les dades recollides fins al moment són:
(penseu que aquestes dades són totalment provisionals i en la propera reunió les completarem)

Ca n'alzamora
(Rubí)

Plantilla
32-33

Montessori
(Rubí)

Si a la vaga
17

Obs. 13 pers anar
al parlament quan
els pressupostos i
si no fan cas vaga
indefinida

Si a la vaga
6 si es tanquen les
escoles

El Bosc
(Rubí)

Plantilla
14

Si a la Vaga
0

Ramón Llull
(Rubí)

Plantilla
30
PAS
2

Si a la Vaga
20 Millor si fos
sector públic

No a la vaga
8

Obs. 2 afegeix a la
majoria i 2 de
baixa

Montserrat de
Castellbisbal

Plantilla
33
PAS
1

Si a la Vaga
15

Collserola
(Sant Cugat)

Si a la Vaga
2

Rivo Rubeo
(Rubí)

Si a la Vaga
12 si en fes un
75%

No a la Vaga
15

4 NS NC

A la propera reunió el dilluns dia 8 d'Abril a les 12,15h al centre de recursos de Rubí seguirem
recollint dades dels centres.
A altres zones com la de l'Hospitalet també estan recollint dades sobre una proposta similar a la
nostra de vaga indefinida.
Quan tinguem més dades i les valorem mirarem si passem aquesta proposta a altres zones.

