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ABANS DE SIGNAR CAL PENSAR!!
El dia 17 de febrer de 2022 vam arribar a un acord de
calendari sectorial de conserges d'escola on es
reflectia la reducció de jornada de 90 hores
aconseguides per tothom.
Tindran com la resta de l'ajuntament, una bossa
de 5 dies. 2 dies s'utilitzaran en el torn de setmana
santa i els altres 3 dies seran de lliure disposició. Fins
aquí tot bé.
Els/les conserges des de sempre han pogut fer jornada
intensiva quan s'acaba la jornada lectiva o quan ja es fa la jornada intensiva a
l'escola.
Mai se'ls ha denegat pel fet que a l'escola hi hagués activitat extraescolar a les
tardes.
El dia 17 de maig la direcció de l'àrea ens reuneix per comunicar-nos que el
departament d'Ensenyament de la Generalitat ha canviat l'inici del curs escolar
i que s'ha modificat l'horari lectiu.
Aquest curs començarà el 5 de setembre en lloc del 12, i la jornada serà només
de matí. Hi haurà jornada intensiva ( jornada lectiva) del 5 al 30 de setembre.
A les tardes hi haurà extraescolars com SEMPRE s'ha fet.
CCOO i UGT vam demanar que els conserges fessin jornada intensiva i es va
arribar a l'acord que la jornada seria de 8 a 15 h.
L'acta d'aquest acord la passa'n per signar el dia 21 de juny. Això sí, a les
direccions li fan arribar aquesta acta sense la nostra signatura i sense el
coneixement d'aquesta per part dels conserges.
Imaginem que a les direccions no els hi ha agradat no tenir conserges a l'escola
a la tarda (les direccions, segons el departament han de ser-hi a l'escola) i és
per això que convoquen d'urgència per tractar un nou horari i proposar no fer la
jornada prevista PACTADA.
Tot un despropòsit!!
Des de CCOO ja diem que NO HEM SIGNAT UN TERCER ACORD.
Si els nostres Responsables Polítics volen quedar bé amb els seus
col·legues de la Gene o amb els equips directius de la ciutat,
no és problema dels conserges.
ABANS DE SIGNAR CAL PENSAR!!

