RESUM REUNIÓ DE ZONA VALLÉS OCCIDENTAL SUD
(CASTELLBISBAL, RUBÍ, St. CUGAT DEL VALLÈS I ULLASTRELL)
Dia: 7.10.19

Hora: 12 h

Lloc: CRP Rubí

Participants: Representants i/o enllaços de centres de Rubí i Sant Cugat
i representants dels sindicats CGT, Intersindical-CSC, USTEC·STEs (IAC).

Ordre del dia:
1. La Llei Aragonés: descripció i magnituds. Privatització dels serveis

públics.
2. Accions i convocatòries en ferm. Plataforma "Aturem la Llei
Aragonés" .
2. Declaració del conseller Bargalló sobre funcionàries.
3. Intervencions, dubtes i altres.

1. La Llei Aragonés: descripció i magnituds. Privatització dels
serveis públics.
Diferents participants, tant representants i/o delegades de centres de
Rubí i Sant Cugat com les representants dels sindicats CGT, I-CSC i
USTEC·STEs van fer una descripció dels molts àmbits afectats per la llei
Aragonès, tant a nivell d’ensenyament (etapes 0-3, 3-6; vetlladores,
tutories, menjadors, ...) com en altres àmbits dels serveis públics com
són en general els serveis sanitaris, d’atenció i/o cura a les persones.
Recordem entre totes el principi, bàsic, fonamental i universal que els
serveis públics necessiten ser gestionats públicament i de titularitat
pública, i per tant amb control democràtic, perquè siguin eficaços i justos
socialment i econòmicament.
Constatem tanmateix que és una altra llei, una altra passa, en la línia ja
marcada per directrius de la unió europea, govern central, etc.
Convidem a llegir-la:
http://economia.gencat.cat/web/.content/20_departament/arxius/Project
es_normatius/Finalitzats/2018/Av.-llei-contractes-serveis-persones.pdf
o si més no, aprofitar els resums fets per les companyes de la
Plataforma:
https://aturemlalleiaragones.wordpress.com/recursos/

2. Accions i convocatòries en ferm. Plataforma "Aturem la Llei
Aragonés" .
Dónen suport a aquesta plataforma i, a més dels sindicats CGT,
Intersindical-CSC i IAC (on és la USTEC) presents a la reunió, més d’un
centenar de partits polítics (CUP i En Comú Podem), associacions de
veïns, socials, culturals, etc.
Es recorda que, després de la concentració del dia 25.09.19 al
Parlament, la següent convocatòria de rebuig a la Llei Aragonès era el
dissabte 19.10.19 a les 17h davant de la Conselleria d’Economia Gran
Via amb Mallorca de la ciutat de Barcelona.
(Tal com prevèiem, la publicació de la sentència del Tribunal Suprem
contra “el procés” i la consegüent mobilització d’una part significativa de
la societat catalana en contra, inclosa la vaga general, convocada per
Intersindical-CSC i IAC, va forçar a postposar aquesta manifestació
contra la Llei Aragonès. I serà: diumenge 17.11.19 a les 12h també
davant de la Conselleria d’Economia Gran Via amb Mallorca de la
ciutat de Barcelona).
Hi ha diversos materials a la WEB PLATAFORMA “Aturem la Llei
Aragonés”, treballats a partir de la unió de diverses entitats i
organitzacions (entre elles USTEC, Intersindicat_CSC i CGT). P.e:

3. Declaració del conseller Bargalló sobre funcionaris.
Les i els presents coincideixen en denostar les penoses declaracions del
nostre Conseller Bargalló: ‘si es queden sense funcionaris, per mi millor’ i
‘hi ha un tant per cent de funcionaris apalancats de puta mare’.
https://www.vilaweb.cat/noticies/ustec-ugt-ccoo-dimissio-bargallo/
El dubte que moltes tenim és si són “involuntàries” o no, car som en precampanya electoral, pertany a un partit que aspira a “aixemplar la base”
i és una “opinió” que molta població, creiem mal informada, també
comparteix.

4. Intervencions, dubtes i altres.
Es torna a fer palès les importants macances en personal (dèficit de TEIs,
hores de vetlladores, cobrir baixes, compactacions, etc) i en el
manteniment de les instal·lacions (ascensors, sortides d’emergència,
humitats, tancament de finestres, calefacció, etc) en moltíssims centres.
Les mares i pares hi tenen (tindrien) un paper molt important però la
major part dels casos les direccions no les tenen informades sobre els
problemes, mancances i dificultats reals per por de la « imatge » que
donarien, i es podria escampar fàcilment, del centre en qüestió.
També hem tornat a constatar el gravíssim atac al poc que quedava de
funcionament democràtic als centres que impulsa del Decret de Plantilles,
com fins i tot corromp i degrada el paper de les direccions d’ajudar a la
convivència i unir les plantilles, i per tant veiem la imperiosa i urgent
necessitat que el professorat i els sindicats anem units per exigir la
derogació d’aquest ominiós Decret de Plantilles, la LOE que hi posava les
bases i resta de legislació (LOGSE, etc) que empeny en aquesta línia.

Ustec·STEs (IAC)


Eina interins: dossier d’informació general.

INTERSINDICAL-CSC

 La Intersindical-CSC proposa un salari mínim català de 1.320
euros



Tornem a defensar la llibertat als centres educatius catalans:
aturem la LGBTIQ+fòbia!

CGT
 Aturem la #LleiAragonés: El govern prepara una privatització
massiva.

PROPERA REUNIÓ DE ZONA

Dilluns 11 de NOVEMBRE

A les 12h al CRP de Rubí
UNA PERSONA DE CADA CENTRE (L’ENLLAÇ SINDICAL)

Demanem als equips directius que promoguin l’elecció d’una persona representativa
del conjunt del Claustre que pugui recollir els problemes, les opinions i les propostes del
centre, assistir a les reunions de Zona i informar a la resta de companyes i companys.
Igualment us demanem que s’organitzin els horaris de manera que la persona disposi
de temps per realitzar la seva tasca. La dotació horària queda coberta legalment
mitjançant l’assignació d’un encàrrec de serveis, tal com especifiquen les Instruccions
d’Inici de Curs.

