RESUM ASSEMBLEA ZONA DE GRANOLLERS
19 d'octubre 2016
Ordre del dia :
1) Inici de curs. Incidències.
2) Mobilitzacions: Valoracions,propostes (pressupostos)
3) Informació Mesa sectorial 5 octubre:Concurs de trasllats, obertura borsa, retallades.....
4) Diversos: Oposicions, Sentència interinatges, cobrament part pag 2012,Adults, Jornada a
Granollers, Fapac....
5) Torn obert de paraules
ASSISTÈNCIA:
Centres: Escoles : Ferrer i Guàrdia i Ponent de Granollers; Sta. Agnès de La Roca .
Excusa la seva absència per canvi de lloc: 4 Vents de Canovelles.
Sindicats: CGT i Ustec .
Tots els sindicats aportem fulls informatius i materials referents a tots els temes de l'ordre del dia.
CCOO excusa la seva absència.
1. Inici de curs. Incidències.
S'explica incidències a alguns centres. A S. Agnès dificultat en cobrir un perfil específic, ja que era
tan «específic» que no es trobava, des del departament se'ls va dir que ho treissin.
A tot arreu no va arribar tot el professorat fins el dia 8 o el mateix 12 de setembre.
2) Mobilitzacions: Valoracions,propostes (pressupostos)
Es planteja la campanya que hem començat de manera unitària des de tots els sindicats «Revertim
les retallades a l'educació pública» (afegim en anex el full ). Expliquem que es vol aprofitar ara que
s'estan debatent els pressupostos per fer pressió i demanar tots els drets perduts.
Es dona als centres el full que s'ha elaborat perquè cada centre en parli i contesti 2 preguntes molt
clares :
a) Creus que hem d' incrementar la pressió mobilitzadora amb aquests objectius (llistat demandes
que fem, taula reivindicativa)
b) Donaries recolzament a la vaga com a element de pressió?
(Aquest full també l'incloem)
Es tracta, doncs que des de cada centre es parli, i s'impliqui en fer mobilitzacions i debatre si
s'està disposada a fer vaga.
Els sindicats aportem fulls informatius
3. Informació Mesa sectorial 5 octubre:Concurs de trasllats, obertura borsa, retallades..…
Informacions diverses: el concurs de trasllats, es publicarà al DOGC el 27 0ctubre i les solicituds
del 8 al 28 de nov. S'ha obert altre cop la borsa : Consulta i modificació de la borsa del 24 octubre al
2 de novembre.

4) Diversos: Oposicions, Sentència interinatges, cobrament part pag 2012,Adults, Jornada a
Granollers, Fapac....
Oposicions: Aquest curs només estan convocades les 300 places de FP, no de Secundària,ni de
Primària.No se sap res de properes convocatòries d'oposicions...malgrat que el Puigdemont va dirho, però NO HI HA RES CONVOCAT.
Paga extra del 2012: La part que ens deuen de la paga del 2012,segurament ho farà en la nòmina
d'octubre o novembre.
S'explica el tema de les sentències d'interinatges, però de moment no sabem com podrà afectar a
Ensenyament, de moment son interines de la funció pública. Anirem informant. Els sindicats
aportem fulls informatius.
S'informa que el dissabte 22 octubre, la Plataforma en Defensa de l'escola pública a Granollers,
organitza una Jornada sobre «Equitat i innovació educativa educativa «
6.Diversos
INFORMACIÓ I CARTELLS. MANIFESTACIÓ DIA 12 NOVEMBRE, A 5h, convoca
Assemblea groga
Degut a la manca de temps, no es tracten diversos
I sense res més, es dona per finalitzada l'assemblea.
Granollers 25 d'octubre 2016
PROPERA REUNIÓ DE ZONA: El dia 18 de gener a les 13:00.a l'escola Ponent de Granollers
ANEXOS : Full unitari «Revertim les retallades a l'educació Pública»
Full «Revertim……. Per recollir nombre de professorat disposat a donar recolzament a
la vaga»

