Resum de la reunió de zona Martorell 13-11-14
Assistència: Escoles Els Convents, Platón i Sartí, José Echegaray, Mercè Rodoreda i Mare de Déu
de Montserrat
Sindicats CCOO i CGT.
Concurs de trasllats.
El termini per presentar les sol·licituds és del 6 al 24 de novembre. Es torna a concursar a cegues,
sense saber quines places sortiran. Com a conseqüència del Decret de plantilles i de la possibilitat
de transformar algunes places en específiques en propers concursos, pot ser que en aquest surtin
menys, en ser aquestes ordinàries.
Atenció als serveis prestats als CAEP, no estan sortint de forma automàtica. S’han de fer constar a
l’aplicatiu a la pestanya d’al·legacions. Es poden copiar i enganxar les dades directament del nostre
historial de l’Atri.
S’expliquen algunes qüestions essencials i es tracten dubtes. Hi ha més informació a les pàgines
dels sindicats i els representants s’ofereixen per aclarir dubtes o fer xerrades sobre el tema.
Possibilitat de cobrament de dues pagues al 2015 i de substitucions al 100%
S’explica el compromís verbal del Govern a la mesa de la funció pública de tornar a pagar les dues
pagues extres al 2015 i les substitucions al 100%. No està concretat encara i ara és important
pressionar fins que sigui una realitat.
Assemblea de docents. Acords i mobilitzacions.
-

Es continua la recollida d’hores perdudes per manca de substitucions des del 1r dia i al
100% fins a finals de novembre.

-

Concentració el 13N per substitucions des del 1r dia i al 100%. S’entrega carta per registre
amb la reivindicació i la mitjana d’hores perdudes per centre (70 hores en els primers 40
dies lectius).

-

S’enviarà una carta de solidaritat als docents i estudiants mobilitzats a Mèxic davant la desaparició dels més de quaranta estudiants de magisteri.

-

Suport a les marxes de la dignitat del 29 de novembre.

-

Es concretarà alguna mobilització cap a finals de desembre, coincidint amb l’aprovació de
pressupostos, que inclogui la reivindicació del cobrament de les dues pagues extres. Es mirarà de confluir amb altres sectors.

-

Propera Assemblea de docents, dijous 4 de desembre.

Proposta de rotació de centre per fer les reunions de zona de Martorell
Es debat la proposta de l’escola Els Convents de rotar el lloc de les reunions de zona. La majoria de
persones assistents troba que la Mercè Rodoreda té l’avantatge de la ubicació i, sobretot, de la
facilitat per aparcament. Es comenta que les dificultats per aparcar poden dificultar les reunions pel
poc temps que tenim per dinar. S’opta per continuar fent-les a la Mercè Rodoreda i es prega que hi
hagi presència a les reunions d’alguna persona del centre.

Propera reunió de zona: Dj 11 de desembre, 13h, Esc Mercè Rodoreda

