ACTA reunió zona intersindical dimecres 7 d'octubre de 2015
ORDRE DEL DIA
1- Presentació material pels representants sindicals
2- Inici de curs: demanem que porteu informació sobre incidències o no de : plantilla,
matrícula, obres, etc... Aquest punt ja el teníem a la zona del setembre, però el tornem
a posar donat que la vam fer abans d'iniciar el curs i érem pocs.
3- mobilitzacions
4- altres: MUCE, oposicions, retribucions, etc.
5- Precs i preguntes

S’excusen Escola LLebetx i Mediterrània i en Jesús Martin FETE-UGT.
Assistents: Escola Sant Jordi, El Morsell, El Margalló i Roquetes. CCOO Educació, USTEC
i CGT
1. Presentem material dels sindicats als representants de les escoles a la zona
intersindical.

2. Inici de curs

Morsell: a 14 de setembre és va cobrir una tutoria i dos especialistes. A EI 3
anys estan a 28 alumnes sense TEI i utilitzant el recurs del reforç de Parvulari en
detriment de EI 4 i 5 anys.
Sant Jordi: 2 tutories a 14 de setembre i alguna especialitat. No ha augmentat la
dotació d’especialista d’EE tot i l’increment d’aules per la fusió de la Passifae.
Margalló: una mitja jornada i una d’un terç arriben el 14 de setembre.
Davant aquestes informacions i les recollides a la zona de setembre mes de les
que hem pogut assabentar-nos els representants sindicals fa que sorgeixi la
proposta de fer un comunicat/denúncia com a zona de Garraf de cara als centres
educatius i mitjans de comunicació. Quedem que el treballarem els assistents a
la zona d’octubre.
3. Mobilitzacions
Al llarg del mes de setembre diverses organitzacions sindicals hem fet accions i
col·loquis amb els partits polítics amb representació parlamentaria per posar
l’educació dins el debat identitari.
A nivell comarcal s’informa que l’Assemblea pels drets socials del Garraf està
preparant pel 24 d’octubre una marxa per la dignitat que recorrerà diferents

poblacions de la comarca. Sortirà a les 9 del matí del CAP Baix a Mar de Vilanova
i la Geltrú.
4. Altres
Oposicions: Hi va haver una oferta unilateral de la conselleria. Davant la
proposta del tot insuficient els sindicats presents a la mesa vam deixar clar que
no entravem al joc. Donat que el govern és provisional s’haurà d’esperar al nou
govern per veure si hi ha proposta. Haurem d’estar atents.
Retribucions: La segona part de la paga extra de desembre de 2012 que des del
Govern central ha dit que pagarà, sols afectarà als funcionaris de l’estat no
traspassats. Nosaltres no la cobrarem. A la Mesa de Funció Pública vam
demanar cobrar-la així com que s’establís un pla de retorn de les pagues que
ens van retallar el 2013 i 2014. Ens han dit que no. Haurem de continuar lluitant
pel que és nostre.
En principi al mes de desembre hem de tornar a cobrar una paga extraordinària
com la del mes de juny.
Reducció horària majors de 55 anys: es comenta que hi ha hagut algunes
confusions a partir de la normativa i d’instruccions a les direccions des dels
SSTT. Més informació al material aportat pels sindicats.
Es recorda que el 5 d’octubre va ser el dia Mundial dels Docents i el 7 d’octubre
la Jornada Mundial pel Treball digne.
Recollida de signatures: El company de CGT ens dona fulls de recollida de
signatures pel “cas Montoro” on un seguit de joves van ser acusats de disturbis
en la visita que va fer. Ara hi ha el judici el dia 9 de novembre on hi ha implicat
un menor.
Sense més acabem reunió a les 13 hores.
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