Resum de la reunió de zona de Cornellà 7 octubre 2014
Assistència: Ignasi Iglesias, Torre de la Miranda, CCOO, CGT
Excusa asistència USTEC, Abat Oliba
1.- Informació assemblea 2.- Es fa valoració de la situació a centres i zones, en general fluixa.
També es comenta l'èxit e la lluita a les Illes després del passat inici de curs amb la vaga indefinida i
d'aquest amb la vaga d'un dia i preparació d'una nova indefinida per abril/maig. No només van
aconseguir una pujada de les partides d’educació als pressupostos sinó que el tribunal ha tombat el
TIL i es recuperen en plans de centre. Havien proposat una coordinació estatal per mirar de fer
conjunta la mobilització de l'abril/maig. Ara hauran de veure com segueixen.
S'informa també que el Departament ha perdut per primer cop una proposta al Consell Escolar de
Catalunya, en concret la modificació del decret de direccions per aplicar la majoria absoluta que li
permet la LOMCE a l'hora de la tria de direcció. La resolució del Consell però, no és vinculant.
Es discuteixen i aproven les següents propostes de mobilització i accions:
 S'aprova impulsar la ILP amb el contingut de l'escola que es vol. Més informació a:
http://ilpeducacio.cat/ i a la web USTEC.
 S'impulsa una mobilització específica per demanar substitució 100% i des del primer dia.
Pla de propostes per centres, setmanes abans i concentració Plaça de Sant Jaume 13
novembre 18h.
 S'acorda donar suport a la declaració d'escoles insubmisses a la LOMCE que està impulsant
la FAPAC. Més informació a: http://xarxaescolesinsubmises.wordpress.com/ En aquest
sentit s'informa que a la reunió de la FAPAC de presentació de la campanya d'insubmissió a
la LOMCE a Cornellà es va parlar amb pars i mares de l'AMPA per mirar de reactivar les
reunions de comunitat educativa.
2.- Junta de Personal del Baix Llobregat. S'informa que està convocat pel proper divendres 24
d'octubre. Es la reunió en la qual es passa informació i es debaten els temes entre els S.T. Del Baix i
la representació sindical. Es fa una crida a fer-nos arribar les problemàtiques concretes detectades
en aquest incii de curs per demanar-ne explicacions.
Comitè de Salut Laboral del Baix Llobregat. El mateix dia, és l'organisme paritari encarregat de
vetllar pels temes de salut laboral. També es fa una crida als centres, i en particulars al companys i
companyes de riscos laborals a fer-nos arribar a la representació sindical aquells temes susceptible
de tractar-se a la reunió i de fer-ne seguiment.
PROPERA REUNIÓ EL PROPER DIMARTS 4 DE NOVEMBRE 12'45 AL TORRE DE LA
MIRANDA

