Assemblea de zona de l'H 11/12/2012
Assistència
Centres: La Carpa, Milagros Consarnau, Lola Anglada, Josep Mª Folch i Torres, Pablo
Neruda, Puig i Gairalt, Pompeu Fabra, Menendez Pidal, Busquets i Punset, Ramon
Muntaner.
Sindicats: UGT, CCOO, USTEC, CGT.
Ordre del dia
1) Valoració de la vaga i les manifestacions.
2) Noves regulacions: Incapacitat Temporal, justificació d ’absències, reduccions de
jornada, etc…
3) Paga Extra
4) Possibles mobilitzacions
1) Valoració 14N
La vaga a l'H va ser secundada pel 55% dels mestres de primària i el 24% del professorat
de secundària. La aturada d'empreses, botigues i bars a la ciutat va ser molt alta i la
manifestació a Barcelona va ser massiva.
2) Noves regulacions
Des dels sindicats s’insta a tothom a estar molt atents i informar-se bé devant l ’allau de
canvis. Els diferents governs i el departament han entrat en una dinàmica de canvis
constant i sovint els fulls informatius dels sindicats queden obsolets a les poques
setmanes.
S’han modificat:
Les compactacions per lactància tant pel que fa als mesos com per la retribucions.
Els permisos per hospitalització d’un familiar fins a segon grau.
Les justificacions d’absències i la declaració responsable.
3) Paga extra de nadal
Segons l'acord de govern, al desembre se'ns hauria de tornar els diners que ens van
treure al juny. Però aquesta devolució està en mans de la Conselleria d'Economia. De
moment no se sap si els cobrarem o no, però no podem iniciar cap acció legal fins que
se'ns ingressi la nòmina.

4) Mobilitzacions
És el punt que genera més debat. Una delegada d ’un centre insta als delegats
sindicals a centrar les assemblees en aquest punt i no tant en la normativa ja que
disposem de molt poc temps.

•

13 DE DESEMBRE: Convocatòria estatal contra la LOMCE. A Barcelona es
convoca una manifestació unitària que surt de la plaça Universitat a les 18h.

Altres propostes d’accions per a debatre als centres*:
•

Dissolució dels equips directius i desobediència de la normativa que no ens
sigui útil per a la nostra feina. Establir un funcionament assembleari a les
escoles.

•

Fer vagues parcials d’una o dues hores per no patir el descompte salarial d ’un
dia sencer de vaga.

•

Fer tancades als centres per visibilitzar el conflicte.

Propostes d’organització:
•

Potenciar la xarxa creant enllaços sindicals a cada centre com es feia abans per
a que hi hagi més continuïtat en la participació i el fluxe d'informació.

•

Fomentar l’afiliació i la participació crítica en els sindicats, ja que són la forma
que els treballadors tenim per lluitar per les nostres condicions de treball de
manera organitzada.

*A l'assemblea de zona del novembre un centre va proposar començar el segon
trimestre amb un dia de vaga. La idea no tira endavant per manca de suport. Tot i així,
fem notar que en molts centres no s'ha debatut la proposta o no han fet arribar la seva
posició al respecte.

