RESUM REUNIÓ ZONA TERRASSA
5/9/2016
ASSISTENTS: Institut Montserrat Roig i escoles: Marià Galí, Agustí Bartra, La nova Electra,
Francesc Aldea i Joan Marquès Casals.
TEMES TRACTATS
1. Materials dels sindicats
USTEC:






Calendari
Revista sobre professorat interí i substitut
Coordinadors/es de riscos laborals
Guia de salut laboral
Fulls informatius sobre: l’inici de curs, la sentència sobre el cobrament del 4t i 5è estadi
dels i de les interins/es i sentència sobre el cobrament de la paga del 2012

CCOO:



Informació de la jornada-taller “L’educació que volem”, que es durà a terme el 5 de
novembre.
Full relatiu a la sentència europea sobre contractació temporal.

CGT:




Calendaris
Esquerda relativa a la sentència europea sobre contractació temporal.
Full sobre mobilitzacions per a revertir les retallades.

2. Informacions sobre la mesa sectorial
A la mesa d’avui, es tractarà el tema del concurs estatal de trasllats. No es preveu que hi hagi
gaire canvis respecte al darrer concurs de trasllats. Sortiran a concurs les places ordinàries.
Si sabem que hi ha places ordinàries en un centre que no surten a concurs, es pot fer una
reclamació per tal que les ofereixin.
3. Acord intersindical
Des del curs passat, s’està treballant per fer un pla d’actuacions i de mobilitzacions unitari.,
amb tots els sindicats d’ensenyament de Catalunya (ASPEP, CCOO, CGT, UGT i USTEC).
Aprofitant el debat de pressupostos, proposem fer una vaga d’ensenyament. Som conscients
de la desmobilització del professorat però pensem que estem en un moment sensible, amb
poca estabilitat als governs i creiem que una gran mobilització mentre s’estigui fent el debat de
pressupostos pot fer revertir alguna de les retallades que estem patint.

Sabem que hi ha molts motius, que patim moltes retallades, però hem establert unes prioritats
per a les reivindicacions immediates:







El retorn a l’horari lectiu: 18h a secundària i 23h a primària.
Substitucions de tot el personal des del primer dia i des de l’1
de setembre.
Reducció de 2 hores lectives als majors de 55 i cobrament del
juliol del personal substitut.
Retirada l’extensió del pla pilot dels nomenaments i de la
definició de perfils de llocs de treball específics.
Cap tancament d’aules a l’ensenyament públic i reducció de
ràtios
Oferta pública suficient que garanteixi l’estabilitat del personal
interí per reduir l’actual inacceptable taxa d’interinitat.

Pensem que la vaga ha de tirar endavant amb garantia i s’ha de crear l’ambient des dels
centres.
Proposem que es faci assemblees als centres per debatre la situació i plantejar la proposta de
vaga, cal que tinguem una idea del nombre de persones que la farien. Els sindicats ens oferim
per assistir al màxim d’assemblees possibles per tal de poder explicar la proposta.
Reflexions al voltant d’aquesta proposta:
-Que es proposi una vaga unitària és positiu.
-Està molt bé establir prioritats i acotar les reivindicacions per poder tenir més possibilitats
d’èxit.
-De vegades, hi ha qui diu que no fa vaga per que no li descomptin el sou d’aquell dia.
Estem d’acord que sovint hi ha persones que donen aquest motiu, també és cert que
hem perdut molt més que el sou d’un dia amb les retallades i el sou congelat. Potser si
establim mobilitzacions massives podríem començar a revertir la situació?
-S’han fet vagues que no han servit per a res.
La situació actual és molt diferent i proposem fer la vaga durant el debat de
pressupostos, la qual cosa ens fa pensar que és molt probable que puguem aconseguir
començar a revertir la situació.
-No hi ha gaire ambient reivindicatiu als centres.
Es proposa fer assemblees, si cal, amb la presència dels sindicats, per parlar-ne.
-Caldria anar pensant alternatives a les vagues per a reivindicar els nostres drets.
Es fan altres coses: concentracions, denúncies, reclamacions...però la vaga continua
sent l’instrument més contundent.
4. Comunitat educativa de Terrassa

Tal i com vam informar a principi de curs, des de la comunitat educativa de Terrassa
estem treballant al voltant de la segregació escolar.
Durant aquest trimestre tenim previst:
-Xerrada de presentació de l’informe del Síndic de Greuges sobre segregació escolar.
-Taula-debat amb representants dels grups municipals sobre segregació escolar.
-Participació al ple municipal.
Us anirem confirmant les dates de totes les activitats.
5. Diversos
CCOO informa que han obert una bústia virtual per fer denúncies sobre els
nomenaments, especialment els que es fan mitjançant el PDI i els de places de difícil
cobertura. (són processos poc transparents i s’han detectat problemes ). Han detectat
un cas en un centre de Terrassa d'utilització irregular del procediment d'entrevistes per a la
provisió de llocs de treballa (PDI). Han posat el tema en coneixement de la Inspecció i han
entrat queixa per escrit adreçada a la directora de SSTT. Demanen una revisió del
procediment i que es puguin restituir els drets de les persones afectades.

CGT informa que hi ha hagut una reunió de la mesa d’educació d’adults, amb
participació de 130 persones. Adjuntarem a l’acta el resum d’aquesta trobada.
Respecte a la darrera concentració a la plaça de Sant Jaume, va coincidir amb les
proves de so de l’Ajuntament de Barcelona per a les festes de la Mercè i vam tenir
músiques a un volum molt alt gairebé tot el temps que va durar la concentració,
dificultant la lectura del manifest. Cal tenir en compte no coincidir diversos actes al
mateix espai.
Als centres es va parlant dels perfils. La gent es mostra descontenta i sembla que s’està
començant a “competir”.

Propera reunió: 9 de novembre a les 12 h. Al centre cívic President Macià.

