Acta de la reunió sindical de zona de Terrassa (19 de novembre de 2014)
Hi assisteixen 12 centres de Terrassa (10 escoles i 2 instituts) i representants dels sindicats
USTEC, CCOO i CGT.
TEMES TRACTATS:
1. Informacions dels sindicats:
A més de presentar els fulls i les informacions:
-CGT: Recordatori de la concentració contra la llei MORDASSA. Avui dimecres a les 19
h davant de la Delegació del Govern a Barcelona.
-CCOO: Recordatori de la concentració a Terrassa contra el projecte de la passarel·la
de la mútua i per la sanitat pública. Dijous 27/11 a les 19'00.
Presenten la “Guia sindical de la diversitat sexual en l'àmbit laboral”.
Tots els sindicats assistents a l'assemblea, conviden a la participació a la MARXA DE LA
DIGNITAT, que tindrà lloc a Barcelona el dissabte 29/11 a les 17'30 des de la plaça
Universitat fins la plaça Joan Peiró.

2. Substitucions 100% i pagues al 2015
CGT informa que s'ha enviat un comunicat a la conselleria que demana que el
compromís de la contractació de substituts al 100% vagi lligat a la desaparició de les
jornades de 1/3 i que el cobrament de les pagues no estiguin condicionades.
CCOO i USTEC informen que aquestes demandes també s'han portat a la mesa
negociadora.
3. Valoració de les concentracions i marxa de la setmana passada
Concentració a SSTT de Sabadell: hi va haver poca assistència, sobre unes 100
persones. Tot i això, la premsa se n'ha fet ressò.
Marxa per l'educació pública a Sabadell: Hi va haver més participació, unes 300
persones. Potser podríem proposar a la Comunitat Educativa de Terrassa de fer
quelcom semblant.
Concentració a la plaça de Sant Jaume: Va ser molt minoritària, amb molt poca
participació.
Tot i la poca participació a les accions de protesta, considerem que cal continuar la
lluita per la recuperació de la paga extra, les ràtios...
Pensem que probablement les notícies a la premsa sobre les pagues i les substitucions,
van desactivar la protesta.

Podem valorar la recuperació de les pagues i les substitucions des del primer dia com
una victòria.
4. Davallada d'assistents a les reunions de zona.
Des de principi de curs, anem veient que cada vegada som menys centres representats
a les reunions de zona de Terrassa.
Proposem possibles mesures a prendre per tornar a activar les reunions i recuperar
l'assistència d'un representant de cada centre:
-Parlar amb els equips directius per tal que busquin un enllaç sindical a cada centre.
-Que els sindicats donin a conèixer als i les docents la junta de personal i les accions
que s'hi fa. Que es reconegui com a eina per a totes i tots.
-Plantejar la obligació de la presència d'un enllaç sindical als centres.
-Crear estructures tipus “comitè d'empresa” als centres, més enllà dels delegats
sindicals.
-Que els sindicats busquin contactes als centres per fer arribar la informació a tothom.
5. Dates d'assemblees:
-COMUNITAT EDUCATIVA DE TERRASSA: dimarts 2 de desembre a les 18'00 al centre
cívic President Macià.
-ASSEMBLEA DOCENT: dijous 4 de desembre

PROPERA REUNIÓ EL DIMECRES 3 DE DESEMBRE A LES 12h
ASSEMBLEA DE ZONA DE TERRASSA

