RESUM ASSEMBLEA DE ZONA BADALONA
Data 20 d’abril de 2016
Hora 13h
Lloc CRP Badalona (Ins Eugeni d’Ors)
Assisteixen representants del centres: Escola Josep Carner
Sindicats: USTEC, CCOO, UGT, CGT
Temes tractats:
1. Dades preinscripció
Després de veure com han quedat els números de la preinscripció de P3 (a l’espera de les reclamacions i
assignacions en segones opcions) constatem que hi ha una davallada generalitzada de demanda, essent
molt acusada en alguns centres, tan públics com privats-concertats. Tot això fa pensar que el “A
BADALONA NO TANCARAN CAP GRUP DE P3” serà molt difícil de mantenir, a menys que s’aprofiti
aquesta baixada de la natalitat per reduir ràtios i augmentar així la qualitat de l’ensenyament.
2. 1r aniversari mort del nostre company Abel Martínez a l’ institut Joan Fuster de Barcelona
Tots els sindicats presents convoquen un acte a la Plaça Sant Jaume de BCN per recordar al nostre
company mort a mans d’un alumne quan intentava ajudar una altra companya.
Es reivindicarà la dotació dels recursos materials i humans per atendre realment la diversitat i aconseguir
una escola inclusiva en la que es puguin prevenir, detectar i treballar les dificultats que cada vegada
presenten més alumnes com a reflex d’una societat plena de mancances.
3. Extensió del pla pilot de nomenaments del Vallès Oriental –Maresme
A partir del proper mes de maig, el pla pilot de nomenaments que ja està operatiu al Vallès Oriental –
Maresme s’estendrà als SSTT de Girona, Vallès Occidental i Barcelona Comarques i al setembre a la
resta de Serveis Territorials.
Considerem aquest tipus de nomenaments discriminatoris, arbitraris, opacs, insolidaris i que no
garanteixen la millora educativa del Centre. Per això es fa una crida a no utilitzar aquest sistema.
4. Recuperació paga 2012 i resta pendents
Els terminis per fer efectiu el pagament del 75% pendent de la paga de 2012, ja compromesa, estan
pendents de fixar-se en una reunió amb la mesa Sectorial .
Quan a la resta s’ha reconegut el nostre dret a recuperar-les però sense data.
MOBILITZACIONS
OBJECTIU
1r aniversari mort de l’Abel
Retorn condicions laborals
No tancaments ni massificació

DATA
20 d’abril
11 de maig

HORA
19 h
18 h

LLOC
Plaça Sant Jaume BCN
Plaça Sant Jaume BCN

Web’s dels sindicats assistents a la zona:
USTEC
http://www.sindicat.ne
t/

CCOO
http://educacio.ccoo.ca
t/

UGT
http://www.ugteducacio.ca
t/

CGT
http://cgtense.pangea.or
g/

