ACTA DE LA REUNIÓ DE ZONA DE L’Alt PENEDÈS
25-5-2016
Propera reunió: 28 de setembre del 2016.
Hi assisteixen: E. La Cabana, E. Jaume Balmes, E. El Drac, E. Cristòfor
Mestre, E. Baltà i Elías; E. d’Avinyonet del Penedès.
1- Mesa de Funció Pública: després de vàries mobilitzacions dels
delegats i delegades dels sindicats per aconseguir el retorn de les
pagues extres i revertir les retallades, (FAS, substitucions, cobrament
del 100% en les baixes, reducció 2h lectives per a majors de 55 anys,
cobrament del 100% per a cura de fills menors de 12 anys) estem
esperant una nova mesa de negociación.
2- Mesa sectorial d’ensenyament: El Departament d’ensenyament està
intentant que els sindicats acceptin petites millores a canvi de noves
retallades ( anul-lar la reducción de 2h lectives per als majors de 55
anys i el no retorn del cobrament del mes de juliol per al personal
substitut). Els delegats/des hem fet diferents mobilitzacions
(tancament al Departament, concentracions…) per aconseguir una
negociació i no més retallades. Els sindicats unitàriament han exigit
una nova mesa de negociació.
3- Mobilitzacions: El mateix dimecres 25 de maig s’ha celebrat una
reunió de tots els sindicats per valorar la proposta d’UGT de
convocatòria de vagues parcials el mes de juny i el mes de setembre.
No hi ha acord. Es plantejarà un calendari de mobilitzacions per al
curs vinent, parlant abans a les assemblees de les diferents zones per
tal de preparar les mobilitzacions i la plataforma reivindicativa, per
assegurar l’èxit. El Jesús d’UGT ha exposat els seus arguments de la
convocatòria de vaga i la resta de representants sindicals han exposat
també els seus arguments.
El dia 18 de maig es va presentar al Parlament de Catalunya la ILP
d’educació per al debat parlamentari. Junts+Si i PP van presentar una
esmena a la totalitat per evitar el debat. Hi havia concentración
durant tot el dia devant del Parlament.
Dissabte 28 de maig: Manifestació a Barcelona de les Marees amb el
lema “PA, SOSTRE, TREBALL i DIGNITAT).
Diumenge 29 de maig: Manifestació a Barcelona en contra de la
retallada de drets socials.

4- Adjudicacions d’estiu: es fa un resum de la resolució i s’aclareixen
els dubtes.
5- Altres temes: el dia 1 de juny representants del MUCE es reuniran
amb els diferents partits del Parlament de Catalunya per parlar de
temes d’ensenyament.
Escola Nova segle XXI: s’explica la intenció de La Caixa, la
fundació Bofill, Unesco i la Uoc i 26 escoles “innovadores”
concertades i públiques en un projecte a tres anys vista perquè s’hi
involucrin fins a 200 escoles “innovadores.” Els sindicats fem la
crítica a aquest projecte perquè vol diferenciar encara més les escoles
crean centres de primera i de segona.
Lluís Bistuer CCOO, Josep Riera CGT, Jesús Martín UGT, Àngels
Gabarró USTEC-STEs

