A l’atenció de:
Sr. Josep Bargalló Valls, Conseller d’Educació
Sra. Maria del Rosario Alonso Andino, cap de la Secretaria del Conseller
Sr. José Ignacio García Plata, director general de Professorat i Personal de Centres Públics
El sindicat CGT Ensenyament exposem que:
Hem estat sindicat convocant de la vaga general feminista del passat 8 de març del 2019.
Que, tenint coneixement de la retenció aplicable al salari dels i de les treballadores que han
secundat la vaga, volem manifestar la nostra voluntat de que aquesta retenció sigui destinada a
entitats que treballin en matèria de violència contra les dones i els infants amb participació
personal, cultural i social de les dones.
Que els organismes públics de Gerència de RRHH i Organització de l’Administració Pública de
Barcelona ja varen arribar a un acord, en data de 19 de novembre de 2018, respecte a la
destinació de descompte salarial de treballadors i treballadores que van exercir el seu dret de
vaga el 8 de març de 2018. I que les entitats adjudicatàries en aquesta distribució varen ser les
següents:
- Fundació Àmbit Prevenció
- CET - Centre de Treball Estel Tàpia
- Tamaia viure sense violència S.C.C.
- Associació «Lola no estás sola»
- El mundo de las ASI
- Associació Ca la Dona
- Mujeres Migrantes Diversas
Per l’abans exposat, sol·licitem:
Que la retenció aplicable al salari dels i les vaguistes del 8 de març de 2019 sigui destinada a
entitats que treballin en matèria de violència contra les dones i els infants amb participació
personal, cultural i social de dones.
Que les entitats adjudicatàries siguin les anteriorment exposades, les sol·licitades per les
vaguistes que hagin omplert sol·licituds individuals o, per omissió de les anteriors, les que es
puguin considerar prioritàries des dels serveis dels Centre d’Informació i Recursos per a
Dones (CIRDs) de la demarcació de Barcelona de la demarcació de Barcelona
(https://www.diba.cat/es/web/dones/suport-cirds) , o els Serveis d’Informació i Atenció a les
Dones
(SIADs)
de
Catalunya
(http://dones.gencat.cat/ca/ambits/Serveis-recursos-iformacio/atencio_dones/mapa_siad/).
Esperem resposta afirmativa de la sol·licitud exposada amb les quantitats aportades a
cadascuna de les entitats esmentades.
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