ACTA DE L’ASSEMBLEA DE ZONA DE L’HOSPITALET DEL
LLOBREGAT
LLOC: Escola de la Marina
DATA: 20 D’OCTUBRE DE 2015. 13H.
ASSISTENTS: 8 mestres de l’Escola de la Marina, i mestra de l’escola
Joan Maragall i els representants sindicals de: CCOO, UGT, USTEC I
CGT.

ORDRE DEL DIA:
1- Valoració de l’inici de curs
2- Informació i valoració de mobilitzacions (Xarxa d'escoles
Insubmises, MUCE, Assemblea de docents). Informació
específica sobre la xarxa groga de l'Hospitalet.
3.- Roda de propostes d'acció i organització.
4.- Altres.

1.VALORACIÓ DE L’INICI DE CURS
- Tothom està d’acord en què malgrat tot, i les retallades constants dels
darrers cursos, la situació sembla molt aturada i no hi ha indicis de
movilitzacions.
- CCOO informa que demà (el 21/10/15) hi ha convocada una Mesa
Sectorial amb el Departament després de molt de temps. Sobre l’ordre del
dia d’aquesta Mesa en destaquen els temes:
1.Màster de formació del professorat per al cos de professors tècnics de Formació
Professional
2. Informació sobre plantilles i adjudicacions de les destinacions del professorat per al
curs 2015-2016

Els sindicats que participen en la Mesa opinen que hi ha molt poca cosa a
negociar perquè el Departament ja fa temps que actua unilateralment i amb
fets consumats.

-CGT pregunta com és que això és així. Sembla ser que la Llei de plantilles
i el Decret de Directors no han fet més que allunyar l’administració del
professorat.
-Es parla dels problemes que ha ocasionat en aquest inici de curs la
normativa de reducció de majors de 55 anys. USTEC explica que el
Departament ha dit que el desgavell és culpa dels Sindicats. CGT davant
l’ambigüitat en l’aplicació de la llei demana una resposta sindical conjunta,
si cal, a instàncies superiors. Però no s’arriba a cap acord. USTEC diu que
potser l’ambigüitat en l’aplicació d’aquesta llei és també una conseqüència
directa del Decret de Directors.

2. Informació i valoració de mobilitzacions (Xarxa d'escoles
Insubmises, MUCE, Assemblea de docents). Informació específica
sobre la xarxa groga de l'Hospitalet.
-S’informa de la poca assitència i poca mobilització de l’última Assemblea
de Docents.
-S’informa de les activitats de la Xarxa Groga de l’Hospitalet i que la
propera serà el dissabte 24 d’octubre al CEIP Prat de la Manta.

3. Roda de propostes d'acció i organització
-A les envistes de la propera Assemblea de Zona es proposa tractar les
següents qüestions:
-Substitucions des del primer dia
-Recuperar ràtios i horaris
-Que els interins i substituts puguin cobrar juliol i agost.
-Es proposa com a data de la següent Assemblea de zona el dijous
26 de novembre, possiblement a l’escola Joan Maragall (per confirmar).

L’Hospitalet de Llobregat, 20 d’octubre de 2015.

