ACTA REUNIÓ DE ZONA DEL GARRAF 2 de desembre de 2015
Reunits a Vilanova a les 11,30 h a l’escola l’Arjau
E. Mediterrània, E Volerany, E. Llebetx, E. l’Arjau, E. Les Roquetes i E. El
Maragalló.
Per les organitzacions sindicals: CCOO, CGT, USTEC i UGT.
Seguint l’ordre del dia es presenta el material sindical que cada representant
explica.
S’informa ja entrant detalladament en matèria de les reunions que s’estan duent a
terme en la Mesa de la Funció Pública per tal d’abolir aquells acords de govern
que aprovaren mesures extraordinàries que implicaren les retallades del març de
2012, les qual vencien al cap de tres anys.
Un tema que encara cueja i pel qual ens estem manifestant CCOO, IAC-USTEC i
UGT és el de la paga extra del 2012, que totes les administracions estan pagant
en dos terminis menys la catalana, que només ens ofereix una comissió d’estudi
del tema, que en termes polítics vol dir que marejarem la perdiu per arribar al nores.
Informem que cada setmana les organitzacions que tenim representació en la
mesa de la funció pública (les esmentades anteriorment) fem mobilitzacions a la
seu del Departament d’Empresa i Ocupació i que la nit del dia 23 ens vam tancar a
7 seus governamentals per a exigir el retorn de tots el drets usurpats per les
retallades. Les tancades van acabar en concentracions dels delegats sindicals, la
més nombrosa de les quals va ser la de la plaça Sant Jaume de Barcelona.
Tot seguit es comenta que farem una transmissió d’informació aportant les dades
de l’última reunió de la Junta de Personal Docent de BCN-Comarques.
El redactor d’aquesta acta es compromet a afegir la de la JPD que s’adjunta per a
tenir coneixement del que es va dir i poder treballar centre per centre les dades.
Respecte les beques de menjador es constata que hi un gran desviament entre els
300.000 nens que estan per sota del llindar de la pobresa i les 80.000 que el
departament té concedides, per tant existeix un dèficit de 220.000 amb tot el que
això comporta.
La zona mostra la seva preocupació per la situació dels 3 centres de la comarca
ubicats en barracots. Considerem que cal actuar ja que volem solucions. S’acorda
redactar i emetre un comunicat el qual s’enviarà als mitjans de comunicació
comarcals.

Tema riscos laborals, s’apunta que és un dels eixos en el que hauríem de treballar:
caldria controlar les temperatures de les aules, les radiacions, sobretot en centres
antics.
En l’apartat de mobilitzacions es comenta que els sindicats amb representació en
la mesa de la funció pública (USTEC-IAC, CCOO i UGT) han convocat una
manifestació unitària el dia 15 de desembre a BCN el dia 15 de desembre a les
17,30 h.. El company de la CGT diu que probablement ells també convocaran.
Existeix la possibilitat que per al dia 10 es convoquin concentracions davant els
centres de treball, però ja us informarem al respecte perquè alguns no ho veuen
clar.
Precs i preguntes
L’aprovació de la “Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a
la adolescencia” (Ley 26/2015, de 28 de julio, BOE del 29 de julio), ha creat certa
confusió dels centres educatius i a tots aquells col·lectius que , per la seva
activitat, tracten amb menors i/o adolescents.
Comentem que aquesta llei de protecció del menor que exigeix que els adults
que hi treballin tinguin un certificat de penals. Es diu que no sabem encara com ho
aplicarà el Departament, però que, probablement, afectarà totes aquelles persones
que entrin en borsa.
Els serveis jurídics d’UGT aconsellen que aquelles persones que hagin tingut
alguna sentència ferma, sol·licitin expressament seguint un model establert la
Cancel·lació d’Antecedents Penals.
El representant de l’escola Mediterrània expressa la preocupació dels claustre del
seu centre per la futura classificació dels centres per part del Departament. ES diu
que el barem està encara per decidir. El que sí està ben clar és que l’avaluació de
centre condicionarà d’una manera o altra. Voldran condicionar una part del nostre
sou en una part variable.
D’aquí comentem que la LEC permet això i més. El seu desplegament amb el
Decret de Plantilles, el Decret d’Autonomia de Centres, etc si no han anat més
enllà és per raons econòmiques. El company de CGT indica que en altres zones
intervé en els centres una agència exterior que analitza l’escola. És una mostra
més el camí burocratitzador per on ens porta l’Administració.
S’informa que des del dia 1 de desembre ha entrat en vigor el RD que modifica les
baixes laborals per a aquells treballadors no funcionaris adscrits al règim de la
seguretat social (no als acollits a MUFACE), afecta doncs a interins, substituts i
PAS. Cada organització sindical ja us farà arribar el seu material al respecte en els
propers dies.

Es comenta que la Generalitat està enviant fotocopiadores on es veu que has de
triar obligatòriament un operador concret.
CGT informa que promouen una campanya de recollida d’aliments i ajut humanitari
destinat a Síria, la qual acaba el dia 10 de desembre.
Es convoca la propera reunió de zona el 13 de gener del proper any, el 2016.
Es tanca la sessió a les 13 hores aproximadament.
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