RESUM REUNIÓ ZONA SANT JOAN DESPÍ 11 DE NOVEMBRE 2014
Assistents:
Escola Joan Perich i sindicats CCOO, USTEC 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, al
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 representats s’ofereixen per aclarir dubtes o fer xerrades sobr el tema.
Possibilitat de cobrament de dos 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 dos
pagues extres al 2015 i les substitucions al 100%. No està concretat encara i és important pressionar
fins que sigui una realitat. Hi ha nova reunió de la mesa el dilluns 17 de novembre.
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.

ILP
S’han de recollir 50.000 signatures en tres mesos perquè la proposta de llei entri a debat parlamentari.
La proposta de llei que s’ha elaborat conté quatre aspectes fonamentals.
- Eliminació de la doble xarxa: supressió dels concerts en un període de 10 anys.
- Gratuïtat des de Bressol a Universitat.
- Millora de les condicions laborals.
- Funcionament democràtic dels centres.
El dia 20 Novembre a les 18:30 hs a la UB acte central de la campanya i s´ estan fent xerrades a
diferents espais i bona part del territori.
Tancament administratiu Pompeu Fabra del Prat
Els sindicats presents han denunciat el tancament administratiu per garantir els drets dels i les docents
afectades (recuperació definitiva) i que no es torni a produir. A la darrera reunió del Comité de
Seguretat i Salut es tracta la qüestió del Pompeu donat que s’han produït alguna situació de
conflictivitat.
Propera assemblea de zona de St Joan Despí, dimarts 9 de desembre, 13h, Esc Joan Perich

