Assemblea de zona 25-11-2015
Ordre del dia.
1.
2.
3.
4.
5.

Salut Laboral.
25 Novembre. Dia contra la violència vers les dones.
Tancades i negociació amb Funció Pública.
Materials sindicals.
Diversos.

1. Salut Laboral.
•
•
•

•
•
•

Des de l'Assemblea de Zona els sindicats participants (Ustec·Stes, Ccoo i Cgt) ofereixen els
seus serveis de Salut Laboral per resoldre temes d'assetjament laboral.
Ustec·Stes recentment ha presentat una Eina d'Informació Sindical sobre el Nou Protocol
d'Assetjament Laboral
Hi ha dues campanyes engegades per la Cgt per la retirada de l'Amiant a centres públics i
per exigir que es compleixi la llei sobre temperatures a les aules. Les que estiguin per sobre
o per sota del que marca la llei, han de provocar la suspensió de classes i la intervenció
immediata per tal de solucionar el problema. Els sindicats exigirem al departament que es
compleixi la llei.
Els tres sindicats participants de l'Assemblea de Zona (Ustec·Stes, Ccoo i Cgt) participen
activament de les reunions amb delegades de prevencions de riscos laborals.
Cal que els centres parlin amb els sindicats que disposen de persones que treballen cada dia
per resoldre temes de salut laboral. Els sindicats es comprometen a portar aquests temes als
comitès de salut laboral.
Inspecció del departament d'Ensenyament no vol que aquests temes surtin del centre.

2. 25 Novembre. Dia contra la violència vers les dones.
Manifestació a Bcn 19h a Canaletes. Ens volem vives i amb vides dignes!!!
3. Tancades i negociació amb Funció Pública.

•
•
•
•
•
•

A les darreres tres meses de funció pública l'administració es nega a pagar-nos el que és
nostre. Volen treure'ns el 5% d'una part de la paga que ja ens havien retallat. Una doble
retallada que en cap cas estava acordada. Per reivindicar:
El pagament immediat del 26,34% de la paga de 2012.
Les Substitucions des del primer dia.
El retorn a l'horari lectiu de 18 hores a secundària i 23 a primària.
El cobrament al 100% de les baixes.
Un Calendari per al retorn de la resta de la paga del 2012 i de les pagues de 2013 i 14
robades pel Govern català.
La restitució de les diferents condicions laborals perdudes.
Les delegades/ats sindicals van protagonitzar diverses tancades el dia 23 de novembre al
Consorci de Bcn, als SSTT de Girona, Lleida i Tarragona, a Funció Pública i a l'Ics.

4. Materials sindicals.

Ustec·Stes:
Nou protocol d'assetjament laboral
Avaluació de riscos
Accidents laborals i malaties professionals
Incapacitat temporal i incapacitat permanent
Les pagues extres robades
Eina del 25N Dia contra les violències vers les dones
Ccoo:
25 de Novembre, Dia Mundial contra la Violència de Gènere
Manifest de la Plataforma del 28N "Mai més" en contra de la campanya militar que
s'està gestant.
Cgt:
Esquerda. Cap a on camina l’educació pública a casa nostra?
Mas, retorna’ns la paga! (I les condicions laborals i les ràtios i beques i el suport personal i
tècnic)
La CGT denuncia la falta de recursosper garantir les beques menjador
ERRORS, MALES INTERPRETACIONS OESTAFA DE L’ADMINISTRACIÓ?
5. Diversos.
Oposicions. Segons fonts del departament No faran oposicions fins el curs 2017-2018,
d'aquesta manera l'oferta serà mínimament digna.

