Resum de la reunió de zona de Cornellà del 2 d’octubre 2012
Assistència:
Escoles: Martinet, Dolors Almeda, Suris, L’Areny, Sant Ildefons, Abat Oliba, Verdaguer.
IES: Martí i Pol.
També participa un company que no ha estat nomenat fins ara.
CGT
Antoni Gaudí, Ignasi Iglesias i S. Miquel excusen l’assistència.
1.- Substitucions. Es passa la normativa sobre substitucions. Cal que cada vegada que arribi al
centre un substitut i substituta al centre constati l’aplicació del quadre adjunt respecte del seu
quadre horari.
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/
?vgnextoid=3bc5c17acdae7310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3bc5c17acdae73
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
En tots els casos la persona que ve a substituir NO pot fer el mateix horari que la persona
substituïda, sinó inferior, per la qual cosa HAN DE QUEDAR FUNCIONS I HORES QUE FEIA
LA PERSONA DE BAIXA QUE O NO ES FAN O ES COBREIXEN D’ALTRE MANERA.
Recordeu l’acord de la darrera zona de fer un escrit a les famílies cada vegada que tenim
problema substitucions.
2.- Baixes temporals. Retrocés gravíssim per què atempta contra el dret a posar-te malalt i el
penalitza. Molt important parlar-ho per centres. Alerta les especificacions d’accidents laborals
i mirar llistat de malalties professionals.
Regulades pel Real Decreto-ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria
y de fomento de la competitividad publicat pel Govern central al BOE de 14 de juliol d’enguany. A
Catalunya, s’ha produït una negociació al respecte entre Funció Pública i els sindicats presents a la
Mesa General i s’ha arribat a una acord entre la Generalitat i UGT i CCOO (no amb la IAC) per tal
que també els treballadors/es del règim general (interins/es, substituts, laboral) cobrin els mateixos
percentatges que els de MUFACE. Entra el 15 d’octubre:
a) Incapacitat temporal derivada de contingències comuns (malaltia comuna, accident no
de treball), tant a MUFACE com a la Seguridad Social:
-

Del primer al tercer dia: 50% de les retribucions que es van rebre el mes anterior
Del quart al vintè dia: 75% de les retribucions que es van rebre el mes anterior
A partir del vint-i-unè dia: 100% de les retribucions que es van rebre el mes anterior.

b) Incapacitat temporal derivada de contingències professionals (accident de treball,
malaltia professional), empleades públiques embarassades i víctimes de la violència de gènere,
tant a MUFACE com a la Seguridad Social:
Des del primer dia: 100% de les retribucions que es van rebre el mes anterior.
3.- Sortides i colònies.
S’havia fet la proposta de revisar la posició per centres per intentar anar a una unitària de la zona.
Es fa ronda de zones:
Miquel Martí i Pol. Reducció important (no total) de les sortides, en particular les que tenen més
caràcter lúdic.
Suris. Com estaven. S'han reduït.

S. Ildefons. Es mantenen sortides de mig dia. No se sap si la de final de curs (un dia). No fan
colònies.
Verdaguer. Conserven les de mig dia. Les colònies de 6è es faran. Estan en qüestió les de 2n i 4r.
L'Areny segueixen fent sortides i colònies de 6è..
L’Abat Oliba segueixen fent sortides i colònies. Ja no es va demanar la intensiva de juny.
Mediterrània. Fa 2 anys va suposar un cost alt amb les famílies no fer-les. Només en cas
d’unanimitat del poble es qüestionari deixar-les de fer.
Dolors Almeda i Martinet segueixen fent sortides i colònies
Es porta fent consulta des de juny i no hi ha una proposta que unifiqui. S’aparca el tema.
4.- Propostes i perspectives.
CGT explica que la vaga del 26 i 27 va sortir fluixa numèricament. S’ha enviat la valoració que en
la coordinadora inter-zones i les imatges de les manifestacions. A l’assemblea del 27 es va decidir
posposar la continuïtat i reprendre altre cop el treball a centres i zones. El 27 a la distribució de fulls
dels vaguistes a la porta de l’Ajuntament vam trobar al president de la Federació d’Associacions de
Veïns de Cornellà i vam concretar la possibilitat de fer una mobilització conjunta de poble.
Es parla de:
fixar a tots els centres una reunió amb les famílies. Si cal prèviament una reunió
amb el professorat.
Fer una manifestació des dels centres (16’30) per trobar-nos a l’Ajuntament a
17h; com a data possible el dimarts 30, a parlar amb la Federació d’associacions
de Veïns.
Coordinadora inter-zones el divendres 5 a les 18h al Centre Social de Sants. C/ Olzinelles 30.

Propera zona 16 d'octubre, 12'30h al Verdaguer.

